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كلمة العدد

يــر هيئــة تحريــر املجلــة أن تضــع بــن أيــدي الباحثــن هــذا العــدد 
الجديــد، عــى أمــل أن ينــال قبولهــم ورضاهــم، وأن يجــدوا فيه مــا يفيدهم 
مــن أبحــاث ودراســات مبختلــف اللغــات، يف شــتى مجــاالت املعرفــة األدبية 

والنقدية واللســانية.

لقــد أســهم يف تحريــر هــذا العــدد عــدد مــن األســاتذة والباحثــن مــن 
جامعــة الجزائــر2 ومــن جامعــات الوطــن املختلفــة، منهــم الشــبان الذيــن 
ــم  ــي، ومنه ــدرس األكادمي ــال ال ــا يف مج ــهم طريق ــقون ألنفس ــذوا يش أخ
املتمرســون بالبحــث الذيــن لديهــم تجربــة وخــرة يف هــذا املجــال. وبالتــايل 
فــإن مجلــة »اآلداب واللغــات« تفتــح صدرهــا لــكل اإلســهامات العلميــة 
الجــادة مهــا كان مصدرهــا، رشيطــة أن تخضــع للمواصفــات العلميــة، وأن 

تحــرم قواعــد النــر املنصــوص عليهــا.

وإن هيئــة التحريــر تهيــب بجميــع األســاتذة الباحثــن أن يولــوا أهميــة 
ــة  ــا بالعناي ــة، وأن يتعهدوه ــت يانع ــي مازال ــة الت ــرة العلمي ــذه الثم له
ــاء، وبجهودهــم  ــة، وأن ميدوهــا بإنتاجهــم املعــريف، وبنقدهــم البن والرعاي
املفيــدة، مــن أجــل تحقيــق مراكمــة معرفيــة نوعيــة، واإلســهام يف ترقيــة 

ــه. ــا يف أمــس الحاجــة إلي ــذي تعــد جامعتن البحــث األكادميــي ال

                                                   هيئة التحرير
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املحفوظ القرآين وأهميته يف تطور األداء اللغوي العريب 

ملخص 

يعالــج هــذا املقــال أهميــة املحفــوظ القــرآين يف تطــور األداء اللغوي 
ودوره يف تنميــة امللكــة اللغويــة مــن نــواح عــدة ، حيــث يبــني عالقــة 
الحفــظ باملســتويات اللغويــة : املســتوى الصــويت و الــريف و الرتكيبــي 
و الــداليل كــا يتطــرق املقــال لعالقــة تأثــري املحفــوظ القــرآين بتطــور 

املراحــل العمريــة لــدى املتعلــم . 

Résumé

Nous voudrions exposer, dans cette étude le rôle que 
peut jouer la récitation du Coran et sa mémorisation de 
la prononciation selon les normes de l’orthoépie arabe 
ainsi que dans l’évolution de la compétence langagière des 
apprenants au cours de toutes les étapes de leur scolarisation.
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ــة  ــاب ملك ــل اكتس ــه يف تفعي ــتهان ب ــم دورا ال يس ــرآن الكري إن للق

ــظ  ــى حف ــاء ع ــئة األبن ــارب أن تنش ــت التج ــد دل ــريب، ولق ــان الع اللس

ــة  ــة اللغ ــام يف حصــول ملك ــل ه ــه عام ــه وإتقان ــم وتالوت ــرآن الكري الق

العربيــة، ولقــد كان مخطــط القضــاء عــى الكتاتيــب القرآنيــة التــي كان 

نــشء األمــة يتلقــى فيهــا كتــاب اللــه أكــر رضبــة آذت اللســان العــريب 

ــال املشــوهة ألســنتها يف النطــق.  ــا هــذه األجي ــرت لن وأمث

وإذا كنــت قــد ركــزت عــى القــرآن الكريــم يف هــذا املقــال كعنــر 

ــث  ــرى كالحدي ــوص األخ ــل النص ــا ال أغف ــة، فأن ــاب امللك ــام يف اكتس ه

الريــف، وكالم العــرب شــعرا ونــرا، وعلــوم اللغــة بصفــة عامــة، فكأننــي 

أقــول : أن إعــادة اللغــة إىل التــداول أساســه تطويــع اللســان منــذ الصغــر 

عــى حفــظ النصــوص القرآنيــة والشــواهد الحيــة الجميلــة، وعــى قــدر 

املحفــوظ وكــرة االســتعال تكــون جــودة الــكالم املكتــوب واملنطــوق.

أهمية املحفوظ عامة يف منو ملكة اللسان : 

ــم  ــوي وأداء محك ــد لغ ــاب رصي ــة يف اكتس ــة بالغ ــظ أهمي إن للحف

للــكالم، وباعتبــار املحفــوظ األديب نصــا أدبيــا أو مجموعــة نصــوص 

مختــارة مــن عيــون األدب ) شــعرا ونــرا ( »فإنــه يفــرض أن مييــزه جملــة 
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ــا إىل املتعلمــن حســب  ــة جــراء تبليغه ــص اللســانية والفني مــن الخصائ

املســتوى والقــدرة عــى االســتيعاب، وتحقيــق األثــر اللســاين أو الفنــي أو 

ــا«1. ــا أو كله ــق بعضه ــوي أو النفــي، يحق الرب

ــا يف  ــة م ــث بلغ ــة، والحدي ــوص ودوام املطالع ــظ النص ــرة حف إن ك

وســط اجتاعــي معــن يســاعد عــى تنميــة الرصيــد املعجمــي والــداليل، 

ــكالم،  ــا ال ــى منواله ــج ع ــة ينت ــة ثابت ــة نحوي ــاء بني ــاهم يف بن ــا يس ك

ــة تســاعد عــى اشــتقاق  كــا أن للحفــظ دورا يف اكتســاب ملكــة رصفي

ــب  ــه يكس ــف إىل أن ــا، أض ــاعا وقياس ــض س ــن بع ــا م ــردات بعضه املف

ــد  ــص املحفــوظ يحقــق الرصي ــة، كــا أن الن ــة أدائي ــدرة بالغي النــشء ق

ــي. ــوي واألخالق ــي والرب الفن

 أهمية املحفوظ القرآين يف منو ملكة اللسان : 

ــب  ــع الجوان ــه جمي ــس في ــا نلم ــم، فإنن ــرآن الكري ــا إىل الق إذا جئن

ــة...  ــة واألخالقي ــة مبســتوياتها والنفســية والربوي املذكــورة ســابقا اللغوي

ولهــذا ســأتحدث عــن أهميــة الرجــوع إىل حفــظ القــرآن الكريم ليســتقيم 

لســان الناشــئة عليــه.

كلنــا يعلــم أن القــرآن الكريــم مفخــرة العــرب يف لغتهــم، إذ مل يتــح ألمة 

مــن األمــم كتــاب مثلــه ال دينــي وال دنيــوي »مــن حيــث البالغــة والتأثــر 

ــر«3 فــال  ــوب«2، »فهــو خــارج عــن وصفــي الشــعر والن يف النفــوس والقل

هــو شــعر مــوزون، وال ســجع مرســل، إمنــا هــو منــط وحــده، فصلــت آياتــه 

ــه، وتجــد يف ألفاظــه روحــا  بفواصــل تطمــن عندهــا النفــس حــن قراءت

وعذوبــة، فهــو منــط باهــر، معجــزة ببيانــه وبالغتــه »كان وحيــدا يف بابــه، مل 

يكــن قبلــه ومل يكــن بعــده مثلــه... وتحــدى النــاس أن يحاكــوه، وأن يأتــوا 

ــن اجتمعــت  ــك ســبيال«4 قــال تعــاىل : »قــل ل ــم يجــدوا إىل ذل ــه، فل مبثل
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الجــن واإلنــس عــى أن يأتــوا مبثــل هــذا القــرآن ال يأتــون مبثلــه ولــو كان 

بعضهــم لبعــض ظهــرا«5.

لقــد أثــر القــرآن الكريــم يف اللغــة أميــا تأثــر، بــل إنــه القامــوس الــذي 

حفــظ لهــا وجودهــا، إذ تحــول املســلمون يف جمهورهــم إىل حفظــة 

للقــرآن الكريــم، يتلــوه كبرهــم وصغرهــم حتــى ممــن ســكنوا الصحــاري 

البعيــدة ورؤوس الجبــال، مــا جعلهــم ينطبعــون بطوابعــه اللغويــة«6. 

القــرآن هــو الــذي جمــع العــرب عــى لهجــة قريــش، وهــذا مــا أدى 

إىل اجتــاع العــرب عــى لهجــة ولغــة واحــدة »إن آثــار القــرآن الكريــم 

ــن  ــر م ــا كث ــول فيه ــط الق ــد بس ــدا، وق ــرة ج ــة كب ــة العربي ــى اللغ ع

ــي  ــل تكف ــا، ب ــا لذكره ــام هن ــعنا املق ــاء«7، وال يس ــاء وعل ــاب، أدب الكت

اإلشــارة إليهــا، فــإن ألفــاظ الذكــر الحكيــم وبالغتــه وأســلوبه الرائــع الــذي 

ــام الــرح  ــذي أق ــخ العــرب هــو ال ــه ســابقة وال الحقــة يف تاري ليــس ل

للغــة العربيــة وآدابهــا وعلومهــا »فعــى هديــه أخــذ الخطبــاء والكتــاب 

والشــعراء يصوغــون آثارهــم األدبيــة مهتمــن بديباجتــه الكرميــة وحســن 

مخــارج الحــروف فيــه ودقــة الكلــات يف مواضعهــا مــن العبــارات 

بحيــث يحيــط مبعناهــا... مــع الرصانــة والحــالوة، وكان العــرب وال يزالــون 

يحفظونــه، فهــو معجمهــم اللغــوي واألديب الــذي ســاروا عــى هــداه مها 

اختلفــت أقطارهــم أو تباعــدت أعصارهــم وأمصارهــم8. 

  وعــى هــذا رأينــا أدبــاء العــرب ممــن ميلكــون لغــة فصيحــة ينتقــون 

ــنتهم،  ــّوم ألس ــا يق ــذب م ــر الع ــه الغزي ــن نبع ــون م ــه وينهل ــن فيض م

ويكفــل لهــم إحيــاء القــول دون تكلــف، أو اجتــالب لأللفــاظ مــن بعيــد، 

ولهــذا جعلــت يف هــذا املقــال القــرآن عمــود وأســاس وهيــكل الحفــظ 

ــا أن نواجــه  ــالك اللســان، ومــن حقن ــو وســيلة أساســية المت الســليم فه
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أنفســنا بهــذا الســؤال : كيــف تتألــق اللغــة الفصيحــة إذا أبعدنــا األجيــال 

عــن حفــظ القــرآن الكريــم وتحليــل أســاليبه اللغويــة ؟ 

ــد  ــة بع ــرآن واللغ ــن الق ــل ب ــأىب الفص ــه ي ــب لغت ــور يح إن كل غي

ــا »إن هــذه النظــرة  أن رســخت فطــرة التوحــد طــوال أربعــة عــر قرن

حفظــت الفصيحــة مــن التحــول إىل لغــات عــدة كــا هــي حــال الالتينية، 

وأبقــت الــراث العــريب حيــا مقــروءا، يف حــن تحولــت الالتينيــة إىل لغــات 

ــا أن يفهــم أصحــاب كل لغــة  ــا عــن بعــض، وغــدا صعب مســتقلة بعضه

ــة،  ــة كالالتيني ــرآن لصــارت العربي ــوال الق ــة حارضهــم«9 ، ول ــم بلغ تراثه

ولصــار العــريب يف املــرق يحتــاج إىل ترجمــة مــا يكتبــه أخــوه يف املغــرب 

ليفهمــه. 

ــي أن  ــة والعــرب، وهــذا يعن ــع للعربي ــم هــو الجام ــرآن الكري إن الق

البحــوث اللغويــة واملؤسســات الربويــة والعلميــة التــي تعــزز االرتبــاط 

بــن القــرآن واللغــة الفصيحــة تقــود بداهــة إىل تألــق الفصيحــة ورفعــة 

ــتقرئ  ــن أن نس ــك م ــن ذل ــريب، وال أدل ع ــوي الع ــع اللغ ــأنها يف الواق ش

التاريــخ الــذي يؤكــد أن العنايــة بالقــرآن كانــت األســاس يف نهضــة 

ــن  ــوا عــى الدي ــن أقبل ــن األعاجــم الذي ــر م الفصيحــة وشــيوعها، فالكث

اإلســالمي يحفــظ القــرآن الكريــم دفعهــم ذلــك إىل إتقــان العربيــة 

والنبــوغ فيهــا »بتطويــع ألســنتهم منــذ الصغــر عــى بليــغ القــول وفصيــح 

الــكالم املعجــز، وذلــك بتنميــة مهــارات االســتاع وســالمة النطــق والتالوة 

بروطهــا عنــد أهــل التجويــد واإلتقــان«10، فصــار العديــد منهــم إمامــا يف 

عــره، عــى مــا وصلنــا مــن أخبــار املحدثــن والقــراء واللغويــن كالبخاري 

ومســلم وأيب داوود وســيبويه والخليــل وغرهــم... واألمــر الســابق يبــن 

لنــا مــا يــأيت 11:
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ــرآن  ــة بالق ــي أن العناي ــة : ه ــة العربي ــص اللغ ــة تخ ــدة لغوي • قاع

ــا. ــة ونهضته ــان الفصيح ــيلة إلتق وس

• أن األعاجــم ـ أو ممــن فقــد الوســط الطبيعــي للغــة ـ قــادرون عــى 

إتقــان الفصيحــة إذا لجــؤوا إىل العنايــة بالقــرآن. 

• أن العنايــة بالقــرآن وســيلة يســتطيع العــرب املعــارصون اصطناعهــا 

لتعليــم اللغــة العربيــة، وإذا تبــن لنــا ذلــك فــا مــن شــك يف أن حفــظ 

القــرآن وســيلة رضوريــة المتــالك اللســان العــريب، وأن االعتنــاء بتدريــس 

القــرآن العظيــم يف جميــع املراحــل التعليميــة مهــم جــدا يف الحفــاظ عــى 

املســتويات اللغويــة )الصوتيــة، الرفيــة، النحويــة، الدالليــة والبالغية...(، 

وإذا تتبعنــا الواقــع التاريخــي فإنــه يوضــح لنــا أن الذيــن درســوا يف 

الكتاتيــب القرآنيــة إبــان االحتــالل الفرنــي بالجزائــر أقــدر مــن غرهــم 

عــى التكلــم بالفصيحــة مــن خريجــي املــدارس العربيــة بعــد االســتقالل 

والســبب يف ذلــك ـ يقينــا ـ هــو مارســة اللغــة بحفــظ القــرآن الكريــم 

واملداومــة عــى تالوتــه وتفســره، واالنكبــاب عــى دراســته وحفظــه، كــا 

ــن أهــم أســباب  ــد أن م ــاء يتأك ــاء واألدب ــار العل ــاة كب ــدارس لحي أن ال

ــر  ــوي يف الصغ ــم اللغ ــن تكوينه ــم ح ــرآن الكري ــم للق ــم حفظه تفوقه

ومرحلــة الشــباب. 

إن األخــذ بهــذه الفكــرة مهــم جــدا لتكويــن اللســان العــريب املعــارص 

الســيا بإدخــال برامــج الحفــظ يف جميــع مراحــل التعليــم، ولقــد تتبعــت 

ــادة  ــت إدراج م ــة، والحظ ــدول العربي ــن ال ــد م ــج العدي ــج ومناه برام

الحفــظ يف املقــررات الدراســية، فهــم يأخــذون الطــالب يف مراحــل 

ــم كل عــام،  ــة مــن القــرآن الكري ــم املختلفــة بقــراءة أجــزاء معين التعلي

ــا أن  ــظ، ولن ــراء والتحفي ــون يف اإلق ــراءة مختص ــذه الق ــى ه ــرف ع وي
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نتصــور مــدى الفائــدة اللغويــة التــي يحققهــا تطبيــق هــذه التجربــة يف 

العــامل العــريب ـ ومعظمــه مــن املســلمن ـ بقــراءة جــزء واحــد ال حفظــه 

مــع فهــم معنــاه عامــة وترديــد ألفاظــه يف عــام درايس مــن طالبنــا الذيــن 
يقضــون يف التعليــم مــا يقــرب مــن خمســة عــر ســنة ..12

إنــه ينبغــي أن نعيــد النظــر يف طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة، الســيا 

ارتباطهــا بالقــرآن الكريــم، وذلــك أن التاريــخ اللغــوي أثبــت التوحــد بــن 

ــت هــذه النظــرة  ــا قرب ــه كل ــره، وأن ــرآن والفصيحــة كــا ســبق ذك الق

)نظــرة التوحــد( كلــا زاد تألــق اللغــة الفصيحــة. 

ومــا ســبق يتبــن لنــا أن عــودة اللغــة العربيــة الفصيحــة إىل 

ــو  ــم، فه ــرآن الكري ــظ الق ــا بحف ــون باقرانه ــداول مره ــتعال والت االس

حصنهــا الحصــن، وركنهــا الركــن، ومرجعهــا األمــن. 

تأثري حفظ القرآن عىل املستويات اللغوية : 

تبــن مــا ســبق أن للقــرآن الكريــم أثــرا بالغــا عــى اللغــة العربيــة، 

ــد أن  ــاء يتشــبثون بحفظــه وبتفســره، وأري ــاء والعل وهــذا جعــل األدب

ــة املحفــوظ القــرآين عــى املســتويات اللغويــة. ــا أهمي أبــن هن

املستوى الصويت : 

ــا كل قــوم  ــر اللغــة نظامــا شــامال يتألــف مــن أصــوات يعــر به تعت

عــن أغراضهــم، و هــذه األصــوات هــي اللبنــات التــي تحمــل اللغــة، أو 

ــن  ــة إال سلســلة م ــا اللغ ــات، ف ــا الكل ــى منه ــي تبن ــام الت ــادة الخ امل

ــى تصــل  ــر لرتقــي حت األصــوات املتتابعــة أو املتجمعــة يف وحــدات أك

إىل كلــات فعبــارات... و لهــذا فــإن االهتــام باللغــة و الحفــاظ عليهــا 

وتطويرهــا يقتــي االهتــام مبســتواها األول ـ مســتوى األصــوات ـ الــذي 
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هــو الربــاط و األســاس للمســتويات الرفيــة و املعجميــة و الركيبيــة و 

ــة. البالغي

ولهــذا نجــد اليــوم الصوتيــات كعلــم لــه أسســه وقواعــده و تقنياتــه 

لــه مــن األهميــة يف العــر الحديــث مــا جعلــه يســاهم يف تحســن األداء 

ــت  ــواء كان ــه، س ــالح عيوب ــق بإص ــح النط ــى بتصحي ــو يعن ــوي، فه اللغ

عيوبــا نطقيــة أو أمراضــا يف النظــام العصبــي املركــزي أو نقصــا يف الســمع 

و غرهــا.

ــم،  ــرآن الكري ــط بالق ــا، وارتب ــم قدمي ــذا العل ــرب ه ــرف الع ــد ع ولق

وعــرف بعلــم التجويــد، و كنــت قــد تحدثــت ســابقا عــن عالقــة القــرآن 

ــا أرشت  ــة ودورهــا يف تحســن األداء اللغــوي، ك ــة العربي ــم باللغ الكري

إىل رضورة ارتبــاط النــشء بتــالوة القــرآن لينشــأ لســانهم عــى الفصحــى 

ــا أو  ــا منطوق ــه كالم ــى منوال ــجوا ع ــغ لينس ــكالم البلي ــظ ال ــى حف و ع

مكتوبــا قريبــا مــن اللغــة الفصيحــة و بعيــدا عــن العاميــات و اللهجــات 

ــد :  ــم التجوي ــة عل و اللغــات الوافــدة، ســأتطرق إىل أهمي

علم التجويد و تحسني األداء اللغوي : 

إذا كان ربــط الناشــئة بالقــرآن الكريــم لــه أهميــة بالغــة يف الحفــاظ 

عــى اللغــة العربيــة، فــإن هــذا الربــط ينبغــي أن يلتــزم منهجيــة معينــة، 

و برنامجــا مدروســا، فالهــدف تحســن األداء اللغــوي باســتخدام كالم اللــه 

)القــرآن( ، فــال يقــرأ كيفــا اتفــق ، قــال تعــاىل : »و رتــل القــرآن ترتيال«13.

فينبغــي أن نقــرأه قــراءة صحيحــة خاليــة مــن اللحــن الخفــي و 

الجــي14 لننــال األجــر و الثــواب، و باملقابــل نحصــل ملكــة لســانية عربيــة 

ــوي . ــن األداء اللغ ــاهم يف تحس ــليمة تس س
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و الحفــظ الصحيــح للذكــر الحكيــم ال يتــأىت للمــرء إال إذا تعلــم أحــكام 
ــا  ــة تحويه ــد علمي ــي قواع ــكام، ه ــذه األح ــم و ه ــرآن الكري ــالوة الق ت
كتــب التجويــد، ومضبوطــة بإحــكام، منهــا امليــر و منهــا املختــر ومنهــا 
املطــول ولهــذا ينبغــي أن نجعــل لــكل مســتوى تعليمــي منــاذج عمليــة 

لتحســن األداء يف الحفــظ.

إال أن التعليــم األكمــل و األنجــع هــو الــذي يســلك الطريــق العمــي يف 
قــراءة القــرآن الكريــم وتحفيظــه، هــو أن يتقــن الطالــب اآليــات مجــودة 
ــر  ــو األم ــة، وه ــا املختلف ــوات و صفاته ــارج األص ــن مخ ــموعة، فتتب مس
الــذي ســلكه القــراء منــذ نــزول القــرآن... والزال يف بعــض البلــدان الســند 
متصــال إىل الرســول عليــه الصــالة و الســالم، إىل جريــل عليــه الســالم، إىل 

اللــه ذي الجــالل و اإلكــرام15.

و بهــذا التلقــن للقــرآن يســتطيع الطالــب أن ميتلــك فصاحــة و 
بالغــة جيــدة، و الواقــع خــر دليــل، فالطلبــة حفظــة القــرآن الكريــم يف 
الكتاتيــب دليــل قاطــع و برهــان ســاطع عــى تفوقهــم يف فصاحــة اللســان 

ــة.  ــة املــدارس النظامي عــى طلب

إن املســتوى الصــويت هــو أســاس اللغــة، و االهتام بــه اهتــام باللغة، 
و التفريــط فيــه تفريــط فيهــا، كــا أن تطــور اللغــات يف جانبهــا الصــويت 
أرسع و أكــر تنوعــا مــن تطورهــا يف جوانــب الصيــغ و النحــو واملفــردات 
و األســاليب«16، و الســبب واضــح يف هــذا »و هــو أن الجانــب املنطــوق 
يف اللغــة ميــارس بحريــة أكــر مــن الجانــب املكتــوب«17. و قــراءة القــرآن 

وحفظــه مجــودا يعنــي تحقيقــا لــألداء اللغــوي الســليم. 

املستوى الرصيف و النحوي و الداليل : 

ــده  ــن رصي ــد م ــه يزي ــل حافظ ــرة، تجع ــات كث ــم كل ــرآن الكري الق

ــاظ يف  ــة األلف ــة، فدالل ــع املعجمي ــه م ــر نفس ــه، و األم ــوي و يكثف اللغ
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القــرآن تفهــم بالتفســر، ولهــذا : »القــرآن قامــوس مــن ال قامــوس لــه«. 

كــا أن نظمــه معجــز، وقــد بــن العلــاء ذلــك يف كتبهــم كــا فعــل عبــد 

القاهــر الجرجــاين18، و عليــه فــإن الحافــظ للقــرآن يكتســب منــوال نظــم 

الجمــل و التأليــف بــن الكلــات، ويصــر ذلــك قالبــا مرســوما يف ذهنــه، 

يصــوغ عليــه كالمــا ال حــر لــه منطوقــا ومكتوبــا. 

ــه أن يحفــظ يف  ــراد ل ــم، ي ــار للحفــظ هــو القــرآن الكري إن النــص املخت

الذاكــرة النشــطة للمتعلــم بغية االســتعال بالتذكــر و التوظيــف، وهو مير 

للحفــظ، قــال جــل جاللــه : ولقــد يرنــا القــرآن للذكــر فهــل مــن مذكــر«19.

ميكن رسم املعادلة االفراضية للغة بالشكل البسيط :

اللسان : معجم + نحو =منت اللغة +قواعد وقوانن .

مــنت اللغــة أو املســتوى املعجمــي يتنــاول معــاين الكلــات و التغــرات 

ــا يســاعد عــى  ــكل كلمــة، وحفــظ القــرآن كــا قلن ــة الخاصــة ب الرفي

تتمــة هــذا الجانــب. وهــذا املصطلــح أي مــنت اللغــة« هــو مــا دل عــى 

الجانــب الهيــكي الظاهــري يف بنــاء اللســان، أي األصــوات اللغويــة، 

األلفــاظ، الكلــات، األوزان، الراكيــب و الجمــل وســائر أنــواع الخطــاب20. 

ومــن هنــا فإنــه مــن املســتحب يف رأيــي أن أطــرح  ـ يف مجــال 

ــاش  ــة و النق ــا للمعالج ــرـ رأي ــة التعب ــب ملك ــان و تهذي ــاب اللس اكتس

الربــوي بغــرض العمــل عــى توســيع الرصيــد اللســاين مــن مــنت اللغــة و 

شــحن املعجــم الذهنــي ثــم التــدرب عــى اســتحضاره و توظيفــه، فحفــظ 

القــرآن هــو متكــن املتعلــم مــن اكتســاب مــنت اللغــة و إثــراء للمعجــم 

الذهنــي، و ال يعنــي هــذا أنــه ينبغــي االقتصــار عليــه فقــط، بــل يجــب 

التنويــع مــن مشــارب مــنت اللغــة. 
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و أمــا مــن ناحيــة النظــم »فهــو تلــك القواعــد و القوانــن و الضوابــط 

التــي تتحكــم يف بنــاء الكلــم املفــرد و تخصيصهــا و بيان وظيفــة الوحدات 

املعجميــة و الدالليــة فيــا بينهــا و بن ســائر أنــواع الراكيب اللســانية«21. 

و يحتوي مستوى النحو : باب الرف و باب النظم.

ــردة  ــات املنف ــم الكل ــام يحك ــو نظ ــرف :  Morphologie و ه ال

ــف اجــزاء الخطــاب )ســم،  ــى مختل ــا ع ــة و يوزعه ــن الوظيف ــزل ع مبع

ــا. ــا ووزنه ــم ينظــر إىل صورته ــل، حــرف( ث فع

ــات يف الجمــل، و  ــب الكل ــى برتي النظــم Syntaxe وهــو نظــام يعن

العالقــة بينهــا، وبيــان وظيفــة كل كلمــة يف الركيــب بحســب مقتضيــات 

الحــال.

ومنــه ترتيــب املعادلــة الســابقة : ]اللســان = معجــم + نحــو[ مل يكــن 

اعتباطيــا. و إمنــا هــو عاكــس ألهميــة كل طــرف. فــاألول املعجــم أســايس 

يف البنــاء الهيــكي للغــة بشــكل عــام و لذلــك ينبغــي أن يوليــه املربــون و 

املهتمــون بقضايــا اكتســاب اللســان جــل اهتامهــم، فليــس مــن املعقــول 

أن نطلــب مــن التالميــذ يف املراحــل األوىل تركيب جمل أوتعابــر أو تحليل 

نصــوص وفــق قواعــد النحــو التــي أثقلــت كاهــل التلميــذ، بينــا يكــون 

هــذا األخــر واقــع رصيــده اللغــوي يف إفــالس، أو عاجــزا عــى توفــر املادة 

األساســية املتمثلــة يف الحصيلــة اإلفراديــة املكتســبة مــن محيــط املتعلــم 

و ثقافتــه، هــذه الحصيلــة التــي تعــد يف زمــرة الوحــدات القاعديــة لبنــاء 

الجمــل و التعابــر، ثــم بنــاء النــص . 

و النــص القــرآين الــذي خصصــت لــه هــذا املقــال، ميثــل نصــا لســانيا 

متكامــال، موجــود = ا بالبديهــة ضمــن عنــارص املعادلــة الســابقة و ميثلهــا، 
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فــكأن حافــظ القــرآن يأخــذ اللغــة و هــي يف حالــة الحركــة )كالم( يأخــذ 

ــواال  ــون لنفســه من ــرآين، ويك ــل و النســق و النظــم الق ــاظ و الجم األلف

ذهنيــا عربيــا، عــى وفــق مــاكان العــرب يف القديــم يفعلونــه مــع أبنائهــم 

ــث  ــنتهم، حي ــق ألس ــرض تفتي ــوادي لغ ــم إىل الب ــون به ــوا يبعث ــا كان مل

ــم إىل  ــد منه ــت الواح ــمع و ينص ــا، فيس ــن الصب ــة يف زم ــون اللغ يعايش

األداء اللغــوي الســليم، فتمتلــئ قريحتــه بلســان قومــه، ويكتســب منــواال 

وقالبــا لغويــا ذهنيــا ميكنــه مــن إنتــاج الــكالم.

إرساء مكانة القرآن يف دور التعليم وسيلة لتحسني األداء اللغوي :

تبــن أن حفــظ القــرآن الكريــم أداة أساســية لرســيخ اللغــة العربيــة 

عنــد األطفــال، وأن الهيــاكل االجتاعيــة بصفــة عامــة رضوريــة لتمكــن 

ــم  ــار محك ــاد إط ــا إىل إيج ــذا يدعون ــرآن، وه ــظ الق ــن حف ــب م الطال

ــق  ــن تحقي ــم ويع ــرآن الكري ــاكل بالق ــة هــذه الهي ــط عالق ــي يرب وعلم

ــح.  ــح وصحي ــتعال بشــكل فصي ــداول واالس ــة إىل الت ــادة اللغ إع

ــق  ــن تحقي ــؤولة ع ــمية، واملس ــم الرس ــة التعلي ــة بيئ ــر املدرس وتعت

مهــارات اللغــة بصفــة عامــة مبســتوياتها املختلفــة، مســتخدمة الكفــاءات 

العلميــة والطــرق التعليميــة )مــن اســتاع وقــراءة وحفظ وفهــم وتحدث 

ــي  ــي تدريج ــكل طبيع ــارات بش ــذه امله ــع ه ــة...( وتوزي ــر وكتاب وتعب

ومرابــط عــى مراحــل التعليــم العــام )حضانــة، أســايس، إعــدادي 

ــتاع  ــالت اللغــة ـ االس ــم مدخ ــث تبــدأ املناهــج بتقدي ــوي( بحي وثان

والقــراءة ـ وينتهــي بتقديــم مخرجــات اللغــة ـ التحــدث والكتابــة ـ كــا 

تتجــى نــدرة هــذا املنهــج يف تقديــم اللغــة العربيــة بشــكلها )التكامــي( 

)نــص قــرآين( وحــدة موضوعيــة واحــدة مــن خــالل تحليــل النــص القــرآين 

ــة ـ  ــة ـ رصفي ــة ـ تركيبي ــتوياتها )صوتي ــة ومس ــارات اللغ ــل يف مه املتمث

ــك.  ــة ...( مــع مراعــاة ســن الطفــل يف ذل ــة ـ إعجازي بالغي
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وحيــث أن القــرآن الكريــم أهــم مصــادر اللغــة العربيــة، وأن قراءتــه 

إىل جانــب أنهــا عبــادة، فهــي تــري مهــارة القــراءة عنــد التالميــذ، وتغذي 

امللكــة اللغويــة باألســاليب األدبيــة والبالغيــة، فينبغــي بــل يجــب إدخــال 

هــذا املصــدر الهــام للغــة مــن خــالل توزيــع قــراءة أجــزاء القــرآن الكريــم 

أو حفظهــا إن أمكــن عــى الفصــول الدراســية أو عــى مراحــل الطفولــة 

حيــث قســم املختصــون الطفولــة إىل مراحــل : 

   • مرحلة الواقعية والخيال املحدود بالبيئة لـ )3 ـ 5 سنوات(. 

   • مرحلة الواقعية والخيال املطلق )6 ـ 8 سنوات(.

   • مرحلة البطولة )8 ـ 12 سنة(. 

   • مرحلة املثالية )12 ـ 15 سنة(.

  ويف هــذه املراحــل يتــزود فيهــا الطفــل بالخــرات التطبيقيــة والنظرية 

وتنمــو الحصيلــة اللغوية. 

وميكــن تقســيم املراحــل العمريــة الســابقة إىل قســمن : مرحلــة مــا 

قبــل التعليــم املــدريس ومرحلــة مــا بعــد التعليــم املــدريس.

ــة  ــم املــدريس : يســمي البعــض هــذه املرحل ــل التعلي ــا قب ــة م مرحل

مبرحلــة الواقعيــة والخيــال املحــدود بالبيئــة، ويــرى البعــض اآلخــر 

أنهــا مرحلــة الطفولــة املبكــرة و يســميها البعــض : مرحلــة الروضــة 

ــنوات  ــة الس ــة، مرحل ــل املدرس ــة ماقب ــرى : مرحل ــميات أخ ــا تس و له

ــة األوىل  ــا املرحل ــي به ــميات فنعن ــت التس ــا اختلف ــة...22 ومه التكويني

ــال.  ــم األطف ــن تعلي م

ــراءة تراجــم  ــد ق ــة : نســمع عن ــره يف هــذه املرحل حفــظ القــرآن وأث

العلــاء أنهــم بــدأوا حفــظ القــرآن ابتــداء مــن الثالثــة أو أقــل، ويركــز أ 
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د. صالــح بلعيــد عــى عنــر هــام يف التعليــم يف هــذه املرحلــة، ســواء يف 

كتاتيــب املســاجد أو املــدارس التحضريــة و هــو )التعليــم باالكتشــاف(23  

حيــث يحصــل الطفــل عــى اللغــة مبســاعدة بســيطة مــن املعلــم و يكــون 

ــة   ــف الطريق ــم توظي ــث يت ــا ومتدرجــا حي ــم تدريســا عملي هــذا التعلي

ــة  ــة و اإلبداعي ــة الثقافي ــيط الدافعي ــى تنش ــل ع ــي تعم ــة الت التكاملي

)توجيــه التلميــذ للمشــاركة الفعالــة (.

إن هــذه املرحلــة تتطلــب االهتــام العميــق باللغــة، و القــرآن الكريــم 

النمــوذج األمثــل للــكالم العــريب فهــو كالم اللــه، وقــد أثبــت حفــظ 

ــا.  ــة قدميــا وحديث ــدول العربي ــد مــن ال ــه نجاحــا يف العدي ــذ ل التالمي

إن املراحــل االنتقاليــة )مرحلــة ريــاض األطفــال أو الكتاتيــب القرآنيــة( 

ينبغــي أن تســهل انتقــال الطفــل مــن بيئتــه إىل مدرســته، ولهــذا يفــرض 

ــا األســاس يف  ــن العــام، ألنه ــة أي يف مراحــل التكوي ــة هــذه املرحل إلزامي

تكويــن ملكــة اللغــة، ففيهــا يتمكــن الطفــل مــن تنميــة مهــارات اللغــة 

العربيــة، وأهمهــا مهــارة االســتاع عــن طريــق رسد بعــض اآليــات القرآنية 

خاصــة و األحاديــث و األناشــيد و بعــض الحكايــات املشــوقة و ترغيبــه يف 

ترديــد مايســمع ال ســيا القــرآن، والتأكــد مــا يســمع، وميكــن االســتعانة 

باألرشطــة الســمعية و البريــة لتحقيــق هــذا الغــرض »ويعتــر املعلــم 

ــة  ــة اللغوي ــداف الربي ــق أه ــايس يف تحقي ــن األس ــة الرك ــذه املرحل يف ه

املتأتيــة مــن حفــظ القــرآن الكريــم، فحســن تكوينــه أســاس تربيــة امللكــة 

ــل  ــن قب ــج م ــج املنته ــداد  الرنام ــم إع ــي أن يت ــا ينبغ ــة«24. ك اللغوي

مختصــن، حيــث يعتمــد أساســا عــى املنطــوق )الشــفهي( لغــرض تنميــة 

امللكــة اللغويــة، ولــي ال تكــون اللغــة املتعلمــة يف املدرســة الحقــا هــي 

اللغــة الثانيــة، وهــذا أســاس تحقيــق املارســة العفويــة للغــة يف املجتمــع 
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بحفــظ نصيــب مــن القــرآن )قصــار الســور مثــال( دعامــة أساســية للغــة 

املدرســة فيــا بعــد.

مابعد الدخول املدريس :

ــل  ــن تحصي ــم الرســمية و املســؤولة ع ــة التعلي إن املدرســة هــي بيئ

مهــارات اللغــة بصفــة عامــة مبســتوياتها املختلفــة، كــا أســلفت ذكــره، 

ــم يف املدرســة  ــرآن الكري ــق حفــظ الق ــا إىل أن تحقي وميكــن اإلشــارة هن

ــدة رســمية  ــارص أساســية، ونجــد دراســات عدي ــاج إىل النظــر يف عن يحت

أكادمييــة، قــام بهــا باحثــون يف هــذا املجــال ركــزت عــى عنــارص أساســية 

ميكــن تلخيصهــا فيــا يــي : 

• املتعلم ) خصائصه الوجدانية املعرفية الفردية (

• الربامج )الكتاب توزيع الحفظ(

• املناهج والطرق)يف الفهم و الحفظ(

• الوسائل )سمعية،برصية،كتابية(

• املعلم)وظائفه ، تكوينه ،مردوده..(

ــة الســيا  ــة التعليمي ــز أساســية يف العملي ــارص هــي ركائ وهــذه العن

فيــا يخــص تحفيــظ القــرآن إذ يجــدر بنــا أن نســتفيد مــن هــذه 

الدراســات وال ينبغــي أن تبقــى مكنــوزة يف ســطور الرســائل الجامعيــة و 

ــات. ــوف املكتب ــى رف ع

ــد  ــني التأيي ــم ب ــج التعلي ــا إىل مناه ــرآن وضمه ــوص الق ــال نص إدخ

واالعــراض : 
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تبــن لنــا مــا ســبق أن عــودة اللغــة العربيــة الفصيحــة إىل االســتعال 

مرهــون باقرانهــا بالقــرآن الكريــم، إذ يعتــر حصنهــا الحصــن، و أحــاول 

أن أركــز عــى رضورة إدراج مــادة حفــظ القــرآن يف املقــررات و الرامــج 

ــد  ــاين عن ــن األداء اللس ــوي وتحس ــد اللغ ــراء الرصي ــة إث ــية بغي الدراس

ــوص  ــالل نص ــن خ ــم م ــب وتتعل ــة تكتس ــق أن اللغ ــن منطل ــشء، م الن

ــاب الوســط االجتاعــي اللغــوي املتحــرك الســليم. ــد غي تحفــظ عن

ولكــن قــد يعــرض قائــل : »بأن حفــظ القــرآن الكريم للناشــئة ال ميكن 

أن تحصــل معــه اللغــة، فجيــل اليــوم يتعلــم مــن بيئتــه لغــة قــد تبعــد 

عــن لغــة القــرآن، وبالتــايل يصعــب عليــه فهــم القــرآن، فــال يكفــي حفظه 

لــه الكتســاب اللغــة، ألن الحفــظ دون الفهــم للمفــردات و العبــارات قــد 

ــاه،  ــرآن معجــز بلفظــه ومعن ــا أن الق ــة، ك ــا الكتســاب اللغ ــل عائق ميث

واملقصــود مــن الحفــظ هــو أن يرســخ يف الذهــن ليكــون منــواال يحتــذى 

بــه يف إبــداع الــكالم، وملــا كان اللــه قــد تحــدى اإلنــس و الجــن عــى أن 

يأتــوا بســورة مــن مثلــه : »قــل لــن اجتمعــت اإلنــس و الجــن عــى أن 

يأتــوا مبثــل هــذا القــرآن ال يأتــون مبثلــه ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــرا« 

25فــدل ذلــك عــى أن حفظــه ال يــأيت منــه ملكــة لســانية، و لقــد أيــد هــذا 

القــرآن علــاء يف القديــم و الحديــث، فنجــد أن ابــن العــريب ســلك طريقة 

جديــدة يف تعليــم الولــدان، حيــث قــدم تعليــم العربيــة و الشــعر عــى 

ســائر العلــوم، كــا كان مذهــب األندلــس يف عــره، ألن الشــعر ديــوان 

العــرب، ثــم ينتقــل إىل الحســاب ثــم إىل درس القــرآن، ويقــول : »وياغفلــة 

أهــل بالدنــا ! يف أن يؤخــذ الصبــي بكتــاب اللــه يف أول أمــره يقــرأ مــا ال 

يفهــم، وينصــت يف أمــر غــره أهــم منــه« 26. ثــم تــأيت بعــد ذلــك العلــوم 

ــة هــذا املذهــب يف املقدمــة   ــدون يف البداي ــن خل ــد اب ــد أي األخــرى و ق

فهــو يقــول : »و أمــا أهــل إفريقيــة و املغــرب، فأفادهــم االقتصــار عــى 
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ــرآن ال تنشــأ  ــك أن الق ــة، وذل ــة اللســان جمل ــرآن القصــور عــن ملك الق

عنــه يف الغالــب ملكــة، كــا أن البــر مروفــون لذلــك عنــد االســتعال 

عــى أســاليبه، و ال يحصــل ملكــة يف اللســان العــريب و حضــه الجمــود يف 

العبــارات و قلــة التــرف يف الــكالم«27. 

ــل ينبغــي أن يقــرأ ضمــن  و لكــن هــذا القــول ليــس عــى إطالقــه ب

الســياق التــام للنــص، فابــن خلــدون يــرى أن حفــظ القــرآن هــو حصــن 

اللغــة العربيــة عــى مــر العصــور. 

ــذي تحصــل  ــم ال ــكات »وصــار القــرآن أصــل التعل ــه تحصــل املل إذ ب

بــه امللــكات« 28 لكــن االقتصــار عــى القــرآن وحــده هــو العائــق الــذي 

ال يرجــى منــه تحصيــل امللكــة، فــإذا مــا خلطنــا للناشــئة النــر و الشــعر 

ــي  ــان( الت ــرف و البي ــو وال ــة )كالنح ــن العربي ــك قوان ــن، وكذل الجيدي

ميكــن بهــا التــرف و االبتــكار يف الــكالم، فــإن ذلــك يــؤدي إىل امتــالك 

اللغــة و الحــذق فيهــا.

و خالصــة القــول : إن القــرآن الكريــم منبــع رئيــس ملــن يروم اكتســاب 

ــة، ومــا يدعــو لألســف أن نجــد مــن غــر املســلمن مــن  اللغــة العربي

ــرى  ــانه، وت ــه لس ــتقيم ب ــيء إال ليس ــة، ال ل ــة جمل ــاب اللغ ــظ كت يحف

املســلمن عامــة اتخــذوه هجــرا مهجــورا . 

إن علــاء الربيــة اليــوم ركــزوا عــى أن القــرآن ال يفهــم مــن النــشء، 

ــدرايس و  و مــاال يفهــم ال ينبغــي حفظــه، لهــذا أبعــدوه عــن املجــال ال

املناهــج بصفــة عامــة، ولكنهــم نســوا أن هــذا النــص الخالد ميــر للحفظ 

و الذكــر، وعــد مــن اللــه، ووعــد اللــه حــق. وعليــه علينــا أن نلقــي نظــرة 

ــى مراحــل  ــرآن ع ــى هــذه النقطــة، و أن ندخــل نصــوص الق ــادة ع ج

التعليــم عامــة. كأن نخصــص لــكل ســنة دراســية جــزءا مــن القــرآن إىل 
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غايــة املرحلــة الثانويــة و تدخــل يف التقويــم و التقييــم الســنوي، وترصــد 

لــه التحفيــزات و الجوائــز... مــا ســيؤدي حتــا إىل تحســن األداء اللغوي.

إن اإلخفــاق يف الحصــول عــى أداء ســليم للغــة عنــد النــشء العــريب 

مرتبــط بعــدم وجــود نصــوص راقيــة محفوظــة يف ذاكرتــه، و التــي متثــل 

ــك،  ــه، وميــل القــرآن أعــى مســتوى يف ذل ــم ب ــب و يتكل ــا يكت ــواال مل من

ــج  ــداف الرام ــق أه ــل أن تتحق ــر رضوري ألج ــه أم ــزاء من ــظ أج فحف

ــة . ــة اللغوي ــا اكتســاب امللك ــن بينه ــي م ــة الت املســطرة يف اللغ
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املركز الجامعي بخنشلة

لغة املنفى وانشغاالت الذات يف روايات مالك حداد

ملخص

ــث  ــة البح ــارس تغريب ــي   مي ــر الجاه ــذ الع ــريب ومن ــازال الع م
ــات  ــر متاه ــورة ع ــارة واملتط ــيه الق ــغاالته ومآس ــاردا انش ــذايت، س ال
ــا،  ــون امله ــاء النســاء وعي ــىك واســتبىك األطــالل وتغــزل بضب الزمــن فب
ــذات  منتظــرا بعاملــه املتخيــل ســاعات الحريــة واالنعتــاق مــن قهــر ال
ــه شــعر بضغــوط  ــي تحتوي ــه ورغــم شســاعة الصحــراء الت ــة ألن املغيب
الحيــاة ال يجــد فــكاكا إال بحــرف يجملــه أو عبــارة ينســقها قاصــا 
ــكاء  ــا آخــر للب وســاردا . ومــع تقــدم األداة رســم العــريب بــرده وجه
ــرف  ــث ع ــك حي ــى ذل ــع ع ــة الواس ــامل الرواي ــاعده ع ــه، وس ــى ذات ع
مالــك حــداد بانشــغاله الرتاجيــدي ملــا ُجعلــت اللغــة الفرنســية منفــى 
لذاتــه ومســحت معلــا هامــا مــن هويتــه الجزائريــة العربيــة املســلمة، 
ــال  ــر وعــى مــر الســنني التاليــة لالســتقالل موثوقــة لحب لتغــدو الجزائ
ــك  ــا .و أدب مال ــات أو خارجه ــل املؤسس ــواًء داخ ــي س ــري الفرن التعب
ــذات  ــك ال ــة لتل ــة خاص ــرض نوعي ــاكاة وف ــب املح ــارس غض ــداد م ح
املتشــظية واملصارعــة عاملــا داخليــا متيــز بالنصفيــة، فلــا قفــل حــداد 
ــة  ــه اللّغ ــا نفت ــة بعدم ــع الســاحة األدبي ــه نفــي عــن واق راجعــا ألصول
الفرنســية أعوامــا، ليعايــش النفــي مرتــني فكيــف كانــت هــذه الــذات 
اللّغويــة املنفيــة عنــد مالــك حــداد ؟ وكيــف تبــدت انشــغاالتها وعــى 

أي مســتويات ؟

Résumé

Depuis  l’ère préislamique, l’homme arabe n’a cessé de 
se préoccuper de son moi marqué par l’étrangéité dans sa 
quête identitaire, narrant ses préoccupations et ses malheurs  
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existentiels et évolutifs dans les méandres du temps, pleurant 
et faisant pleurer des ruines et poétisant le charme des femmes 
et la  douleur dans leurs yeux. Malgré l’immensité du désert 
qui l’entoure, il ressent encore les menaces de la vie et il ne 
peut s’en échapper qu’en recourant à a beauté de la lettre et 
à la construction d’une expression en narrant ou en récitant. 
Avec l’évolution de la fonction narrative, l’homme arabe a 
dessiné une autre facette de pleurer sur soi, s’aidant en cela 
avec le grand monde de la narration romanesque. Et Malek 
Haddad est connu pour son attitude  à la limite du tragique  
à  la langue française, considérée comme une langue de 
l’exil de son moi, effaçant par son utilisation une grande 
part de son identité arabo-musulmane. L’Algérie, pendant 
la période postindépendance est devenue dépendante de 
l’expression française dans beaucoup de domaines publics 
et privés. L’écriture de  Malek Haddad s’est caractérisée par 
une certaine fureur de la narration et une façon particulière 
de dire l’identité fragmentée se battant contre le monde 
spécifique  de la dualité. Et quand Malek Haddad a décidé 
de se taire en valorisant son identité arabo-musulmane, il a 
été exilé de la scène littéraire puisque la langue française l’a 
exilé en premier pendant des années. En vivant ce double 
exil, il serait intéressant de comprendre comment Malek 
Haddad a développé cette identité linguistique exilée ?  C’est 
ce que nous tentons d’analyser dans notre texte.
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إّن اللّغــة واألدب عامــالن أساســيان يف بلــورة شــؤون املحــاكاة الواقعية 

لعــامل الفــرد البــري، وكثــرا مــا بحــث هــذا األخــر عــن مــرىس عاطفــي 

مينحــه فرصــة املصالحــة مــع ذاتــه لذلــك متيــز التعبــر البــري عــن غــره 

ــة  ــة صف ــت البدائي ــإذا كان ــم األشــياء ف ــة ملفاهي ــة تطوري ــواين برؤي الحي

العقــل الحيــواين فــإن اإلنســان مــارس ضغوطــا معرفيــة جاليــة ألغــت 

الثبــات وحركــت الســاكن ورمــزت للدائــرة املعيشــية بعالمــات وأيقونــات 

متوارثــة اجتاعيــا ضمــن منظمــة الدولــة وكلــا ألغــي هــذا النظــام بــرز 

األفــق الفنــي مســتعينا بالتاريــخ يرســم مبــادئ الرعيــة الذاتيــة حيــث 

الــراع بــن عاملــي الخــر والــر .

ــا  ــذات – األن ــي ال ــا ه ــور ك ــد الحض ــة وتأكي ــة درع الحاي    وللّغ

ــَو؛ لكــن تلــك املعاكســة دليــل مواجهــة  – تعاكــس الغيبيــة : اآلخــر- الُه

حضوريــن فالبديهــي أننــي أصــارع املوجــود الفعــي ال امللغــى أو املــاورايئ 

املتخيــل أو االفــرايض يف حــن يبقــى ذلــك اآلخــر مفــروض بأوجــه قهريــة 

ــه األدوار والشــخصيات  ــوازي تشــكل في ــامل م ــة ع ــة، والرواي أو اضطراري

عينهــا تلــك املحببــة إلينــا واملســتهجنة، وبحريــة مقيــدة تفضــح الروايــة 

ــزي  ــا، تهمــش املرك ــه موضوع ــرىض دون ــه ال ت ــاة متمســكة ب ــع الحي واق

ــا  ــو أمله ــي فه ــال للهام ــح املج ــا وتفت ــذف ذاته ــه ح ــه ألن ــخر من وتس

املكــرر واملعــاد فنيــا .
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  تاريخيــا ربطــت الذاكــرة بجنــس الرواية ومــازال الروائيون يســتدعون 

أطاللهــم متمتعــن، ناقمــن، مفتخرين، تائهــن يبدؤون ماضيا ويســتمرون 

إىل النهايــة محاولــن رصــف معــاين الحقيقــة مهــا كانــت وكأن الحــارض 

فــارغ أو دون املســتوى، والطبيعــي هنــا أن عــادة الحــي تشــرط الغــوص 

ــت  ــق للباه ــد الري ــا وتعي ــتنهض هممه ــد تس ــس الخام ــركان النف يف ب

منهــا، تنفــض غبــار األيــام وتجــدد الــروح املنســية .

ــه  ــارا بذات ــرد مس ــا ت ــاءلة باعتباره ــة مس ــة رحل ــة الروائي   الكتاب

فمــن املعقــول أنهــا تبــدأ باملــايض املحتكــر وتخلــق آخــر ممنــوح ومتــاح 

للتبديــل والتطــور، فقــد يكــون الزمــن مقتضبــا، فزيائيــا، وجوديــا،... كــا 

ــة، حضــارة،... املهــم أن الحــدث ماثــل يف  قــد يكــون املــكان غرفــة، دول

تدرجــه نحــو األعــى .

وتاريــخ الروايــة الجزائريــة تاريخــي الحــدث قبــل االســتقالل وبعــده، 

شــغلته الــذات يف انحناءاتهــا حتــى بــات هاجــس الروائيــون الجزائريــن 

ــة  ــة باللّغ ــا خاصــة تلــك املكتوب الوحيــد هــو الــذات أو األنــــــــــــــــ

الفرنســية، لغــة املغتصــب واملعتــدي باتــت إذن ثــورة الــروايئ الفرنكفــوين 

ــة، إذ  ــا الذاتي ــدل هويته ــا ب ــر فأحيته ــة اآلخ ــدأت بهوي ــا ب ــة ألنه مغرب
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ــي ألن  ــدان التخاطــب الجاع ــات ومي ــس الهوي ــل تكري ــة فع ــد اللّغ تع

اإلنســان ال يســتطيع العيــش وحــده منعــزال يعــود هــذا إىل» أن الســبب 

ــر  ــا كان غ ــد ملّ ــان الواح ــكالم أن اإلنس ــه إىل ال ــن أجل ــج م ــذي احتي ال

مكتــف بنفســه يف حياتــه، وال بالــغ حاجاتــه يف تتمــة بقــاء مدتــه املعلومة 

وزمانــه املقــدر املقســوم، احتــاج إىل اســتدعاء رضوراتــه يف مــادة بقائــه 

مــن غــره، ووجــب رشيطــة العــدل أن يعطــي غــره عــوض مــا اســتدعاه 

منــه باملعاونــة «1   

 إذن اللّغــة تكتــب تاريــخ الشــخص ووجــوده وإذا مــا اســتبدلت 

ســقط الفــرد يف منفــى االختيــار املفــروض عليــه ألنــه ابــن بيئتــه ومالــك 

حــداد* ولــد يف بيئــة تعشــق النضــال فســمى نفســه مناضــال و إذ جمــع 

بــن الشــعر والــرد الــروايئ أعانــه ذلــك عــى ركــوب مــنت الثــورة البديلــة 

ــامي  ــب س ــدرس كت ــذ وال ــه التلمي ــة روايت ــات ؛ يف مقدم ــورة الكل : ث

ــه  ــداء : صــالة يف محــراب أمت ــكا صــالة ون ــه مال ــا كتب ــدي : » إن م الجن

ــدون أن  ــن ال يري ــه الذي ــله إىل رفاق ــل فرس ــن الجب ــتلهمه م ــداء يس ون

ــن مــن عمرهــم :   يبلغــوا العري

   قفوا أيها الرفاق 

ــن  ــد ب ــل لعــى حــق «2  صحــوة نحــو الضمــر وصخــرة متت إن الجب

ــورة  ــز الث ــة ومرك ــوة واألنف ــز الق ــل رم ــن : الجب ــن العري ــل وس الجب

ــرة  ــخ وإرث يف الذاك ــل تاري ــي، وللجب ــتعمر الفرن ــى املس ــب ع والغض

الدينيــة عنــد املســلمن ففتيــة الكهــف أول املتصوفــة لجــأوا لجبــل وغــار 

ــه  ــى في ــذي احتم ــور ال ــار الث ــل، وغ ــه جب ــي موطن ــط الوح ــراء مهب ح

1 أبو حيان التوحيدي  : الهوامش والهوامل  نشر أحمد أمين والسيد أحمد صقر، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، 1951، 
ص : 6  

* شاعر وكاتب جزائري ) 1927 -1978  (  
2 مالك حداد  التلميذ والدرس، تر سامي الجندي – منشورات وزارة الثقافة، عمان، ط 2008، ص : 15  
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ــل، وأحــد  ــه جب ــه وســلم حامــل الرســالة موطن ــه علي الرســول صــى الل

جبــل حيــث انهــزم املســلمن لعــدم ثباتهــم عــى أمــر رســول اللــه وزلزلــوا 

بذلــك زلــزاال شــديدا، الجبــل دامئــا مــكان نجــاح وفشــل البــر ومتعلقهم 

ــرء  ــورة امل ــغ ث ــو مبل ــن فه ــن العري ــا س ــهرة أم ــؤدد والش ــو الس نح

وتخلصــه مــن كل قيــد، فالعريــن ربيــع العمــر ومصــدر التفريــق بــن 

الخطــأ والصــواب وجــل الشــهداء اختــاروا التضحيــة بأعارهــم يف ســبيل 

الوطــن وهــم فتيــة شــباب.  وقــد قالهــا مدويــة :« إن الفرنســية ملنفــاي » 

محــدد ملكيتــه للفكــرة واســتعصاء الوعــاء عنــه فالحــداد يذيــب الحديــد 

ويركبــه يف صــور مغايــرة ملادتــه األصــل كــا هــي فرنســيته التــي تؤكــد 

ــدد،  ــوط بالتع ــالف من ــة واالخت ــه إىل ذوات مختلف ــظي ذات ــه وتش متزق

وقــد فرضــت الحضــارة العربيــة اإلســالمية ســلطتها عــى أوروبــا بلغتهــا 

ــم أو  ــة بلغاته ــوم العربي ــة العل ــترقون إىل ترجم ــأ املس ــث لج األم حي

تعلــم اللّغــة العربيــة ليتســنى لهــم مجــارات العــرب والتفــوق عليهــم .

   وملــا بلــغ هــذا اإلحســاس متخيــل مالــك حــداد مل يتــوان يف إظهــار 

ضعفــه وأملــه وأعطــى لضمــر املتكلــم تبئــرا محوريــا، » إنــه مــن الخطــأ 

الفــادح فصــل الوطنيــة الجزائريــة عــن اللّغــة العربيــة وأعتر القــول الذي 

يــردده بعضهــم بــأن الجزائريــن يتحدثــون، ويكتبــون بالفرنســية ولكنهــم 

ــاظ  ــا وألف ــة ليســت أصوات ــول غــر واقعــي، فاللّغ ــة، ق يفكــرون بالعربي

ــن  ــل ب ــن الفص ــال ميك ــر، ف ــة تفك ــل كل يشء طريق ــا قب ــط  ولكنه فق

الوطنيــة والعربيــة يف الجزائــر ...«3 وقــد أكــد ابــن خلــدون عجــز االزدواج 

اللّغــوي يف تعيــن الفائــدة مــن تعليمهــا فيقــول : » واللّغــات إمنــا هــي 

ترجــان عــا يف الضائــر، مــن تلــك املعــاين ... وقــد تقــدم لنــا أن اللّغــة 

ملكــة يف اللّســان، وكــذا الخــط صناعــة ملكتهــا يف اليــد، فــإذا تقدمــت يف 

3  - أبو القاسم سعد اهلل : منطلقات فكرية، الدار العربية للكتاب، ص : 33
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اللّســان ملكــة الُعجمــة، صــار مقــرا يف اللّغــة العربيــة، ملــا قدمنــاه مــن 

أن امللكــة إذا تقدمــت يف صناعــة مبحــل فقــل أن يجيــد صاحبهــا ملكــة 

ــق  ــة تدف ــات واضــح أن الّلغ ــك ب ــة أخــرى وهــو ظاهــر «4 لذل يف صناع

ــل  ــن املعــر توصي ــا أتق ــرد وكل ــة الشــخصية للف ــص الهوي ــوي لخصائ ق

أفــكاره كان عجــزه عــن التعبــر بلغــة األم هينــا ؛ فــإذا علمنــا أن مختلــف 

الروايــات الجزائريــة املكتوبــة بالفرنســية قضيتهــا العــرق األمازيغــي 

ــر هــو الوطــن  ــه األك ــك حــداد هم ــة نجــد مال ــه اإليديولوجي ومعطيات

ــرا  ــة توجســا كب ــة بالعربي ــة الكتاب ــك شــكلت معضل ــه، لذل ــكل أطياف ب

عنــده ميكــن تســميته بفوبيــا اللّغــة . 

  األم والبنــت واألرض مســميات تحمــل مقــدار الغربــة التــي يحياهــا 

الكاتــب بحــس أنثــوي ســأهبك غزالــة، حــس »جزيــل« الفرنســية التــي 

ــرف  ــا» وان ــا وجالي ــي جيولوجي ــف روح املنف ــوط املؤل ــت ملخط وهب

ــردد املؤلــف يف اجتيــاز عتبــة  ــه، ومل ي ــال مخطوطــه مع ــف حام املؤل

املكتــب، وكادت جزيــل أن تناديــه وتجــري وراءه، وأغلــق املؤلــف البــاب 

كــا يغلــق الكتــاب ..    مدينــة إكــس – آن – بروفانــس – 1958 «5 مــارس 

مالــك حــداد طريقــة خاصــة يف تنــاول انشــغاالته الذاتيــة فطــوق رسده 

بلغــة شــاعرية غلبــت عليهــا روح النظــم، إذ الّشــعر عنــد العــرب الديــوان 

والدســتور وغالبــا مــا افتخــر العــريب بــوالدة شــاعر يف قبيلتــه فليــس غريبا 

ــص يف  ــول الن ــا دخ ــي ضمن ــارت ينف ــايف» إن ب ــه الثق ــداد بإرث ــك ح متس

شــبكة العالقــات مــع النصــوص األخرى،مــن األجنــاس األدبيــة املختلفــة . 

فالنــص ال ينتمــي لجنــس أديب وغــر محــدد الهويــة«6، راح يكثــف دالالتــه 

ــدان  ــو يف مي ــذي يخط ــاعر ال ــتته  »إن الش ــت تش ــعر ويثب ــحر الّش بس
4 - عبد الرحمان بن خلدون :  المقدمة،دار الهدى –،الجزائر، 2009 -  ص : 622 – 623  

5مالك حداد : سأهبك غزالة  تر صالح القرمادي – الدار التونسية – ط 1968، ص  : 97  
6 -1 ناصر يعقوب : اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية) 1970 – 2000، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، بيروت ط1 2004، ص: 44 
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الّشــعر أوىل الخطــوات ال يحظــى مــن النــاس مبــا يســتحقه مــن التقديــر، 

وأســباب اضطرابــه النفــي ترجــع يف الواقع إىل شــكه يف مواهبه «7 فالرد 

طريقــة تتابــع األحــداث تضيــئ الجانــب املخفــي مــن شــخصية املؤلــف، 

ــة وذات تبحــث عــن  ــذوات : ذات منتمي ــة ال وتجــري األحــداث يف ثنائي

االنتــاء، ذات عربيــة بلغــة فرنســية وذات فرنســية بأصــل عــريب لذلــك 

ــامية  ــة س ــه، تلقيني ــاح ودوالي ــب االنزي ــه وتراكي ــعر بعبارات ــاهم الّش س

املفعــول تحلــق بعيــدا عــن واقعــه املــر وتكــر كل حواجــز اإلدراك اآلين، 

ــة متكــررة  ــات معنوي ومتــأل فجــوات النفــس باســتعارات مريحــة وتقليب

ــعت الطاقــة الذهنيــة للمتلقــي وهــذا  أحيانــا لكــن بصبغــة جديــدة، وسَّ

ــك حــداد  ــة، فال ــن املجموع ــن غ ــب م ــن الســارد قري راجــع إىل أن غ

وضــع األصبــع عــى جــرح كل جزائــري إنــه اإلنفصــام اللّغــوي الــذي بعــر 

النســق االتصــايل العــام بــن لغــة عاميــة وعربيــة وفرنســية  : 

اإللتزاميــة مفروضــة عــى األدب عندمــا كانــت محاكاتــه للواقــع، ضمن 

ــالت  ــى تأوي ــم ع ــل الفه ــة تحي ــة جالي ــة فني ــي وغاي ــي ايديولوج وع

محــددة ألن مذهــب الفــن للفــن أثبــت عــدم جــدواه اليــوم، وألن لغــة 

الجاهــر مبــا تتضمنــه مــن آالم وأحــالم تقــود الفنــان إىل تقدميــة الطــرح 

وتخــدم قضيــة الجاعــة بأســلوب متميــز كــا ال يتخــى الشــكل الفنــي 

7 - مالك حداد : رصيف األزهار ال يجيب    تر حنفي بن عيسى – الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد – د 
ط، ص 4  
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عــن مقوالتــه ؛ وتغــدو املحــاكاة شــكل ومضمــون 8 .حــداد غــذى القضيــة 

وصهــر همــه يف هــم شــعبه وشــعر بضيــق الّســجن الــذي أصبــح ثنــايئ 

ــب  ــة إىل جان ــية والحضاري ــوق السياس ــاب األرض والحق ــاد : اغتص األبع

الخنــق اللّغــوي املــارس منــذ أكــر مــن قــرن،                  

ــرق والغــرب،  ــن ال ــراع الحضــاري ب ــك حــداد فكــرة ال جســد مال

ــاء  ــا هجــرة أبن ــك منه ــة عــى ذل ــن الســيات الدال ــة م وأمــى مجموع

ــل  ــم أو العم ــا للعل ــس ( طلب ــا) باري ــة فرنس ــن األم إىل أرض غربي الوط

ومتثــل هــذه الرحلــة نعيــا للــذات املفصولــة ومصــدر فصلهــا، فتحولــت 

باريــس مدينــة الجــن واملالئكــة إىل مدينــة أشــباح املــايض املعاتــب 

ــك  ــر، فتضاعفــت آالم البعــد والتخــي عــن الوطــن لذل املســتنكر واملذك

نجــد حــداد يصــور الوجــوه واألبــدان، والهيئــات وال يهتــم باملــكان الغربــة 

واملنفــى فاملــكان كــا ســاه عبــد اللــه إبراهيــم » أدب االعــراف بالهويــة 

» 9، ومنــزع حــداد تغييــب مــن غيبــه فعمــد إىل الجــزيئ الخــاص وهمــش 

ــه ؛ ويبقــى املســتعمر مبالمحــه  كل مــا هــو عــام دال عــى املــكان وأهل

ــى  ــذات ع ــوي ال ــا تحت ــذات » فعندم ــة ال ــر لرؤي ــرآة اآلخ ــعة م البش

منــاذج مغايــرة هــي جــزء منهــا وتســتبطن أســاليب مختلفــة فإنهــا تقيــم 

8 -ينظر : محمد مصايف : دراسات في االدب والنقد، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، 1987، ص 60 –ص : 
  62

9- 2 قلولي بن ساعد :الرواية والمدن المتخيلة  المكان الروائي لوصية المعتوه كتاب الموتى ضد األحياء،الجزائر 
   .www. Djazaairnews.info/trace/37 نيوز



لغة املنفى وانشغاالت الذات يف روايات مالك حداد44  

اآلداب و اللغات

عالقــة حيويــة، ومثمــرة مــع ذاتهــا متكنهــا مــن تجديــد قوالبهــا الفكريــة 

ــة  ــك رأى  حــداد يف لغ ــة « 10 لذل ــة والتاريخي ــا الثقافي ــث هويته وتحدي

املســتعمر منــــــــــــــــــــــــــــفاه وغربتــه وتحســس عــن قــرب مدى 

االغــراب الــذي تعانيــه جاعتــه، ألنــا ذاتــه وأناتــه مقابلهــا النحــن وهــذا 

األخــر مفصــول مقيــد مجــر عــى نصفيــة الهويــة وإال كيــف نفــر لجوء 

املســتعمر إىل سياســة األرض املحروقــة ومــروع الفجــري حيث الّســيطرة 

للعســكر وبابــا التبشــر املســيحي أي : الدين كســلطة روحيــة و الجرناالت 

ســلطة ماديــة، وبــدأ تحالفهــا مــن أجــل فــرض منطــق واحــد هــو فرنســا 

الدولــة والشــعب، حتــى منطــق التفكــر صــودر فكانــت فرنســا األم ونحن 

نعلــم وجوبــا أن اللّغــة طريقــة خاصــة للتفكــر فيغــدو تفكــر الجزائــري 

باللّغــة الفرنســية و والئــه لهــا عــى املســتوى االجتاعــي والســيايس ؛ مــن 

جهــة أخــرى رفعــت جمعيــة العلــاء املســلمن لــواء اإلصــالح ومــا أريــد 

بــه إال رد الحــال ألصلــه ومجابهــة عوملــة خطــرة قــام الحلــف األطلــي 

بتثبيتهــا » االســتعار واللّغــة«، وغالبــا مــا ينتهــج املحتلون نفــس الطريقة 

لتحطيــم ثوابــت األمــم والحضــارات فيعمــدون إىل تفتيــت البنــى التحتية 

والقــوى الفاعلــة واملركزيــة داخــل الــدول وهــي ثنائيــة » اللّغــة والديــن« 

.فلنســتذكر اندثــار حضــارات املايــا وآلنــكا، وبعــض الحضــارات اإلفريقيــة 

ــية  ــة وفرنس ــبانية وإنجليزي ــارف إس ــا مع ــل محله ــا لتح ــورة حالي املهج

ــب أغــاين الشــعوب  ــد أوىص أرســطو اإلســكندر األكــر، بالنظــر يف كت وق

ألنــه يلــم كنوزهــم الثقافيــة وميوالتهــم وقدراتهــم عــى األخــذ والعطــاء، 

والرفــض والقبــول 11 فاســتطالع أمنــاط التفكــر والتعبــر مجلبــة االحتــواء 

والســيطرة فــإن مل تعــرف مقابلــك وغابــت عنــك تفاصيلــه لــن تنجــح يف 

10 محمد شوقي الزين : ازاحات فكرية مقاربات في الحداثة والمثقف، منشورات االختالف – الجزائر – ط1 – 
2005، ص 83   

www.annabaa.org 11 -1 شبكة النبأ االلكترونية
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التعامــل معــه واخــراق نقــاط ضعفــه بعــد ذلــك، وخــر دليــل عــى ذلــك 

رحــالت املســترقن االستكشــافية التــي ســبقت كل حمــالت االســتعار 

ــة  ــد الكوفي ــي إىل تقلي ــان اإلرسائي ــوء الكي ــى أن لج ــا حت ــا وحديث قدمي

ــفاهي يف  ــادي والش ــايف امل ــد الثق ــوة امل ــة وق ــت فعالي ــطينية يثب الفلس

تعبئــة الصفــوف و إثبــات الحــق يف ملكيــة األرض جــورا وزورا  .

عمــد حــداد إىل إظهــار منفــاه يف منطــن : واقعــي عندمــا أســس 

ــراوي  ــوت ال ــراح بص ــة، ف ــة املعروف ــه العلمي ــده ومناهج ــرد قواع لل

العليــم يقــص مراحــل ســرته الذاتيــة نحــو الثــورة والتخلــص مــن 

ربقــة اإلســتعار ففضــل اإلستشــهاد عــى الــورق واإلعتــزال مــادة بعــد 

االســتقالل، متحكــا يف بانورامــا حياتــه دون تزمــت أو تعصــب بــل طــرح 

اإلشــكالية بصفــاء ذهــن ونقــاء رسيــرة . محمــي جعــل الروايــة مبــدؤه 

ــان  ــن األحي ــر م ــل يف كث ــاس ب ــة واإلحس ــرط يف العاطف ــاه مل يف ومنته

ــص  ــنت الن ــوب م ــا النفســية إىل رك ــا وعوامله ــدت الشــخوص بأفئدته عم

فغابــت فكرتــه وسياســته املبطنــة و تــوارت فــوق حجــب الواقــع وغلفتــه 

بجاليــة الــذات الشــغوفة بالحريــة والباكيــة أمل الدهــر؛ األولويــة عنــده 

ــم . ــب والنظ ــده للركي ــلطة عن ــى والس للمعن

رفــض الســارد إجهــاض ابنتــه ) روايــة التلميــذ والدرس ( وحمــى طفلها 

ــد  ــه ي ــذي تعهدت ــا ال ــة وطفله ــه املناضل ــه، ابنت ــى حيات ــرص ع ــل وح ب

املقاومــة رمــز اإلســتمرارية والخلــود رابــط الوطــن األم و يجــدر االنتبــاه 

ــا  ــدد صفحاته ــاوز ع ــم ال تتج ــرة الحج ــداد صغ ــات ح ــل رواي إىل أن ج

املئتــن، وقــد يرجــع ذلــك لتلــك النفــس املتأملــة التــي تلجــأ إىل التنهــدات 

واآلهــات بــدل الــكالم املفــر واملرتــب مبنطــق رصــد الذكريــات وتأويــل 

الشــواغل، ملخصــات تســتفز القــارئ ليمألهــا رشحــا وتأويــال. 
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    اللّغــة مرتبــة  ووســيلة الرهنــة عــى هويــة املــرء، والــذات وجــود 

ــا وملّــا  ــذات نفســها بــكل محرزاتهــا ومتطلباتهــا حقــا وواجب ــة ال والهوي

كانــت للــذات انعكاســاتها يف تتبــع ماهيــات األشــياء زادهــا ذلــك تقربــا 

مــن معرفــة حقائقهــا فتحــب أو تكــره، مــن غــر املعقــول إذن أن تتخــى 

هــذه الــذات عــن مكتســباتها الفطريــة وقــد ســمى اريك اريكســون هوية 

ــت  ــار فكان ــاز واإلفتق ــاه باإلنج ــا دع ــوان م ــا يف عن ــة األن ــذات و هوي ال

الهويــة عــى الصعيديــن مصــدر لإلمنــاء والتوليــد تحتــاج إىل بــذل الجهــد 

مــن أجــل تدعيــم أركانهــا، ومتتــن أوارص التميــز بــن أفــراد متمتعــن بهــا، 

وهــي حســبه رؤيــة داخليــة يحســها اإلنســان وعــى إثرهــا يفــرح ويتميــز 

ــتنتج  ــاري 12 واملس ــوره الحض ــي وتط ــه اإلجتاع ــل نجاح ــتمر يكف ويس

هنــا أن للغــة ميــزة التمييــز والتخصيــص لذلــك أقــر مالــك حــداد هويتــه 

مســبقا ليفرغهــا حكيــا ويســمع صوتــه الذكــوري، حجتــه للتملــص من كل 

قيــد خارجــي هــو وحــده القــارئ واملقــرر هــو مــن يعلــم مرضــه ويناجــي 

ليلــه املظلــم فلــم يتمتــع بنصاعــة الحــرف العــريب وال داعــب مرادفاتــه 

وغنــى حروفــه التــي خلقــت للســيف مئــة اســم وكذلــك لألســد والغــزال 

وغرهــا مــن الصنــوف واملســميات .

 le quai aux fleurs - l’élève et la leçon  – je t’offrirai an gazelle

ne répond plus

ــه املنجــز واملوجــه  ــن حــداد اختارهــا توضيحــا لخطاب ، بعــض عناوي

مــن ذات عقلــت موضوعهــا وفقهــت مأســاتها فراحــت تســتوضح رمــوز 

حياتهــا معلنــة حــرب املعنــى وغــن الكلمــة املســتدمرة، مفــرة فظاعــة 

مــا تشــعر بــه مــن قمــع كيــف يل أنــا العــريب الشــاعر الكتابــة بالفرنســية، 

12 ينظر :  الغامدي حسين :« تشكل هوية االنا » – المجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب، م5 ع 30، ص  
 213 - 182
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ــل مالــك حــداد األفعــال يف عناوينــه ألنــه يريــد حركــة ماضيــة  لذلــك فعَّ

يف االنفعــال والتنبيه،أهديــك – التعلــم ) الــدرس ( – ال تجيــب     فالكتابــة 

رخــاء ذهنــي ورفاهيــة وعــي لذلــك نســتغرب مــع مالــك حــداد عندمــا 

يكــون الزهــو بالفرنســية، فليــس العيــب يف تعلم لغــة ثانية بغية اكتســاب 

ــرط  ــن أن يف ــط  لك ــل فق ــال والتواص ــات أي لالتص ــارف وتكنولوجي مع

ــات  ــاىك بلغ ــاغلنا تح ــا ومش ــى خصوصياتن ــره وتبق ــداع وجوه ــد اإلب عق

ــد حــداد  ــرة الضمــر عن ــه، هــذا مــا وســع دائ أخــرى فهــو النقــص بعين

ــك حــداد  ــرة، فال ــن  تجــارب الرجــل املري ــة العناوي  je ودارت يف فلكي

أعيــاه الحــرف الفرنــي أكــر مــن الدبابــة الفرنســية ألن مفعولهــا وقتــي 

ــم  ــا تكل ــه وكل ــرد وميــوت مع ــع الف ــد م ــم يول ــره دائ ــن الحــرف أث لك

حــداد بالفرنســية تقهقــر وجدانــه وتلعثــم باطنــه رغــم فصاحــة لســانه 

الفرنــي، فاللّســان مزيــة تكويــن عالئــق منوذجيــة بــن األفــراد تعلوهــا 

جاليــة معــرة و مغــرة ومالــك حــداد علــم جــال اللّغــة العربيــة لذلــك 

كشــف حزنــه وأعــى صوتــه املنابــر متحدثــا ومعلنــا مقــدار وجعــه . »إن 

الــذات ليســت نقطــة متفــردة وإمنــا هــي بنيــة معقــدة ومجــال شاســع 

ــدأ التحكــم يف  ــذات هــي مب ــة بال يســتغرق العنــارص جميعهــا .... العناي

حيــاة الفــرد وهــو داخــل يف خضــم شــبكة مــن عالئــق القــوى والســلطة . 

إنهــا مــا يرمــي بالــذات داخــل املارســة اإلجتاعيــة، ومــا يعيــد النظــر يف 
املعنــى الــذي كرســته قــرون مــن الفــرد والفردانيــة « 13

ــة  ــت الكتاب ــه فكان ــه وقلق ــر غضب ــداد إىل تفس ــك ح ــدف مال    ه

ــه، وراح ينــكل  ــه كل توترات ــة اســتبطان نفــي أفــرغ مــن خالل ــه مبثاب ل

ــاء الداخــي مــع  ــوات اإلنكف ــي قن ــة يبن ــه األبدي بالحــرف الفرنــي لعنت

وطنــه ويتــودد للتاريــخ يعــي مــن شــأن أبطالــه ويجعلهــم شــهداء دامئــا، 
13 عبد السالم بن عبد العالي : متولوجيا الواقع، دار توبقال للنشر  الدار البيضاء المغرب، ط1، 1999، ص : 

 43 ،42
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ــب  ــوى مذه ــه س ــب ل ــه ال مذه ــل حول ــوف املتأم ــل دور الفيلس ومثّ

ــك عــدد  ــه املدافعــة والهجــوم لذل ــاة وهــذه األخــرة تســتدعي من الحي

أطيــاف املجتمــع لديــه بواقعيــة متخيلــة كــا اختــارت أحــالم مســتغامني 

لبطلهــا خالــد بــن طوبــال فرنســا وطــن الســالم والوهــم، وكلنــا نســتغرب 

مــن ذاك االختيــار لبطــل ثــوري يســافر إىل معقــل تــرايب اســتعمره يومــا 

ــعوب  ــن الش ــن م ــدن الكثري ــو دي ــك ؟ وه ــف ذل ــه فكي ــادر حريت وص

ــوا  ــى ينتقم ــرة – حت ــدو – الذاك ــم يطــؤون األرض الع املســتعمرة، لعله

ــادءه وخــان  ــذي غــر مب ــوا عــن األصــل ال مــن ماضيهــم املقيــت ويتخل

عهــوده، لعنادهــم الشــديد فهــم ال يريــدون النســيان وهــذا مــا يجعلهــم 

ــك  ــم بذل ــداد، كأنه ــك ح ــال مال ــمة أبط ــك س ــدون وتل ــرة ال يهت يف ح

ينتحــرون بطريقــة غــر مبــارشة . الخيانــة معضلــة عالجهــا حــداد بــكل 

صــدق خيانــة حرفــه العــريب لــه وخيانــة الرجمــة ملعانيــه وخيانــة الزمــن 

برجالــه الورقيــن للمقــدس والســامي فركبــت جملــه طعنــات وخناجــر، 

زينهــا جهــد الرجــل يف تحســس صخــور قســنطينة علــه يقفــز مــن هاويــة 

ــت  ــاة » ال أدري إن كن ــوات النج ــل صل ــدة وترتي ــاء أعم ــور إىل بن الجس

وطنيــا، مــا أعرفــه وأعرفــه جيــدا أين جزائــري، بــل إين أخــاف أن أكــون قــد 

أصبحــت شــيئا آخــر« 14.      نجــح مالــك حــداد يف ربــط ماضيــه بحــارضه 

ــة اإلنفصــال بــن املــرء ووجــوده الحقيقــي عــن قــرب وراح  وعايــن حال

يضغــط عــى الجــرح وتركــه ينــزف، فكانــت اللّغــة الفرنســية بحــق منفــاه 

ــة يتحمــل  ــة نصفي ــار العمــل الصحفــي مقارب ــا اخت ــر حين عالجــه بالب

فيهــا مــع شــعبه أعبــاء التاريــخ ويحفــظ ذاكرتــه مــن التصــدع ألن 

الصحفــي يتخــى أحيانــا عــن املتخيــل بقفــزه املتواصــل مســتنقع الواقــع .

14 مالك حداد : االنطباع األخير،تر السعيد بوطاجين، منشورات االختالف، الجزائر، ص 22 
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الخطاب األديب املعارص بني مقومات اللغة
 ومحفزات األسلوب

ملخص

ــاب األديب  ــة للخط ــة واملعرفي ــس اللغوي ــال األس ــذا املق ــش ه يناق
ــة,  املعــارص يف ظــل مقومــات اللغــة املوظفــة بشــتى مســتوياتها الفني
ومعطــى األســلوب واألســس الجاليــة التــي تتعالــق معــه لتســهم 
ــات  ــة والتوجه ــامل الفكري ــرق املع ــا يط ــاب األديب , ك ــراء الخط يف إث
النقديــة املســلطة عــى هــذا امليــدان الفنــي اإلبداعــي مــن لــدن 
أشــهر أعــالم  التيــارات النقديــة، ومــدى إســـهامها يف تفعيلــه وتجديــد 
وســـائله , وآلياتــه مــا يســاعد الناقــد األديب يف إبــراز طاقاتــه املهاريــة، 
واملعرفيــة ، والذاتيــة ، ويحــاول بيــان أثــر العلــوم اللغويــة املعياريــة, 
وكــذا التوجهــات النقديــة يف منهــج وطبيعــة هــذا البحــث، لالنتقــال بــه 

ــم .       ــف والتقيي ــري إىل الوص ــم والتفس ــور الحك ــن ط م

Abstract

This critical essay refer the rules, and relations between 
“ style” and language in literary discourses ,or texts with 
the anthers thematic arts like: grammar ,descriptive 
rhetoric,…..then we see that more traditional criticisms 
tike about his concept affective position ;or ethics approach 
.after this time the moderns analyses has switching the 
methods of work  for a news information, and proposing 
some conventions like: deviations  stylistics , lexical density 
,sensibility  built a good  rulers, and intentionality of” style” 
in literary discourse.                   
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توطئة:  

                                                            

إّن مــن متطلبــات البحــوث األكادمييــة املعــارصة ســعي الباحــث 

األكادميــي إىل تتبــع خصائــص  وتطــور الحــركات النقديــة الحديثــة 

واملعــارصة ، والتــي تحــاول  جاهــدة بعــث روح جديــدة و متطلعــة  

ــة  ــد األولي ــس أو القواع ــى األس ــز ع ــالل القف ــن خ ــو م ــد ول إىل التجدي

والبســيطة يف كيفيــات اإلبــداع و مقارباتــه  املتنوعــة أومــن خــالل كــر 

ــز كل أّمــة مــن األمــم  الحواجــز الفكريــة والثقافيــة والفلســفية التــي متيّ

ــي  ــدة ؛ وه ــة واح ــدة وغاي ــة واح ــات يف بوتق ــذه األطروح ــر ه , لتنصه

الطـــرق العلمــي املوضوعي لألشــياء مـــها كانــت خصوصياته ، والـــبدائل 

التــي تطرحهــا , ويف ظـــل هـــذا التوجــه الـــجديد يســعى أشــهر النقــاد 

الغـــربين  ) املــدارس النقديــة األوروبيــة واألمريكيــة ( إىل توجيــه الفكــر 

ــل  ــوي ذي البدائ ــا صــوب البحــث اللغ ــاآلداب عموم ــدي املتصــل ب النق

التجريديــة التــي تنــزع إىل االختصــار والتعميــم, ومحاولــة االرتبــاط 

بالواقــع املــادي وامللمــوس، و االبتعــاد عــن كل افــراض وهمــي فلســفي 

ــة والجــادة يف هــذا التوجــه مــا وســم  ُمســبق , ومــن املحــاوالت العملي

الفكــر األســلويب الغــريب مــن تغــرات جذريــة منــذ بدايــات القــرن املــايض 

ــة  ــروز الحرك ــن ب ــا م ــاد انطالق ــن والنق ــن اللغوي ــة م ــد طائف ــى ي ع

الشــكالنية بروســـيا)formalistes ( يف عرينــات القــرن املــايض إىل آخــر 

ــرورا  ــايت م ــار الراغ ــد التي ــارصة  عن ــة  املع ــراءة التداولي ــات الق نظري
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بجهــود اللغــوي  ) فردينالــد دو سوســر( وعــامل األســلوب ) شــارل بايــي (, 

وطائفــة مــن علــاء اللغــة والنقــد الحــدايث مــن أمثــال: )رومان ياكبســون 

, وميشــال ريفاتــر، و أنـــدري مارتنــي، وليونــارد بلومفيلــد  وروالن بــارط 

، وجــاك دريــدا ، ونـــعوم تشومســي، وغرهــم كثــر.....(، وهــي جهــود 

ــد يســعى إىل  ــقد موضوعــي جدي ــم نـ ــكار ســاهمت يف إرســاء دعائ وأف

النظــرة الشــمولية, والعلميــة املختــرة لطبيعــة وتكويــن الخطــاب األديب 

ــل  ــل عوام ــن تكام ــا م ــة مع ــة والفني ــه العلمي ــتمد رشعيت ــارص يس املع

اللغــة, وكاليــات األســلوب كــا يســعى هــذا النقــد الجديــد إىل ترســيم 

ــع  ــة  م ــدأ املحايث ــل مب ــارصة يف ظ ــة املع ــة النقدي ــراتيجيات املقارب اس

مبــدأ املزاوجــة بــن ) اللغــوي /األســلويب(، وهــو تيــار فكــري وفنــي عــارم 

ووافــد  انعكســت آثــاره عــى النقــد العــريب الحديــث إدراكا ومارســة من 

ــد ومســايرة العــر. ــل روح التجدي ــان، أومــن قبي ــد واالفتن ــل التقلي قبي

ــة  ــاهات التجديدي ــن املس ــل ع ــار أن نغف ــذا اإلط ــا يف ه و ال ميكنن

ــن  ــن مبدع ــاد م ــن ونق ــن لغوي ــل م ــرب األوائ ــا الع ــي قدمه األوىل الت

أعــالم مــن أمثــال:  أيب متــام، والبحــري ....أو مــن نقــاد أفــذاذ كالجرجــاين 

ــاول  ــا ح ــد ، وم ــداع والنق ــال اإلب ــدا يف مج ــال وتجدي ــظ ...تأصي والجاح

املحدثــون تقدميــه لهــذا الـــراث األديب واللغــوي الضخــم مــن إســهامات 

جــادة ودقيقــة رغــم خصوصيــات هــذا الــراث الثقافيــة والدينيــة 

ــّدة . ــرون ع ــايرته لق ــي س ــة، والت واألدبي

وســنحاول يف هــذا البحــث مناقشــة األســس اللغويــة واألســلوبية التــي 

تشــتغل وفــق كيفيــات خاصــة ضمــن مــا يعــرف بالخطــاب األديب املعــارص، 

مــن خــالل التعــرض إىل املعطيات األساســية له, وهــــي : الخطــاب  والنص ، 

واللغــة ، والبالغــة ، وعالقاتهــا املختلفــة  باألســلوب لرصد الصــورة  الجديدة  

للظاهــرة األدبيــة لغويــا وأســلوبيا يف الفكــر النقــدي الحديث .
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القضية: 

تســعى التوجهــات  النقديــة الحديثــة إىل إعــادة تشــكيل بعــض 

املفاهيــم واملعطيــات األوليــة يف مجــال

 النقــد والتحليــل ، وفــق منظــور جديــد، يؤســس لقواعــد صلبــة 

ــة ــة أو لغوي ــة أدبي ــل مارس ــا كـ ــق منه تنطل

ــي  ــات الت ــم أو الجدلي ــن املفاهي ــة، وم ــة مضبوط ــة علمي  ذات وجه

ــتها : ناقش

جدلية الخطاب والنص : 

أقــرَّ رواد النقــد الحديــث بــأّن الدخــول إىل عــامل الخطــاب أو النــص أو 

الرســالة اللغويــة، هو مغامـــرة 

وفتــح كبــر للقــارئ العمــدة ) املثــايل( يف ســعيه للقبــض عــى شــعرية 

هــذا العمــل املحفــوف بالخفايــا واملفاجــآت وكشــفها للمتلقــي، فالناقــد 

ــتلقيا  ــل األديب مـ ــوار العم ــم أغ ــارس يقتح ــن ف ــن يف رأي املحدث املتمك

وناقــدا ، ومتســلحا بعــّدة وعتــاد، والشــك أّن للناقــد العــريب عتــاد قديــم 

تــرايث ، وبعضــه حديـــث )) فالنحــو والــرف والبالغــة، وكل ذلك ســاعدنا 

عــى كشــف أســـرار هــذا العمــل وفهــم داللته،كــا ســاعدتنا األطروحــات 

ــح  ــة هــذا الكشــف بالتفكيــك و التري ــة عــى مواصل اللســانية والنقدي

برامــة حتــى أدركنــا املكنونــات اللغويــة الكـــامنة(( )1(، وبذلــك تتضــح 

أهميــة امليــدان أو املســاحة التــي يخــوض فيهــا الناقــد هــذا الجهــد، فمــن 

خــالل الخطــاب أو النــص املتميــز ينطلــق العمــل ، ويــرز أهــم مـــكون 

ــة, وهــي خاصيــة  ــة أو التواُصليّ أو أســاس بـــرط توافــر جانــب الَخطابيّ

أساســية لـــكل كالم )2 (
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وقــد خــصَّ اللغــوي و األســلويب) ميشــال ريفاتــر (الخطاب/ النــص األديب 

بأهميــة يف محــض وصفــه بـــ ))رضب مــن التواصــل وجنــس مــن األخبــار ال 

يختلــف عــن صنــوف الخطــاب األخــرى إال ملــا يركــب فيــه صاحبــه مــن 

خصائــص شــكلية تفعــل يف املتلقــي فعــال يقــرره الكاتــب مســبقا (( )3 (.

كــا اختلــف النقــاد و األســلوبيون العــرب يف تفســر ماهيــة  الخطــاب 
األديب، بوصفــه إنجــازا لغويــا فريــدا مــن نوعــه، كــا اختلفــوا يف تحديــد 
ــام  ــم نلحــظ اهت ــا العــريب القدي ــا إىل تراثن ــص ، وإذا عرجن ــه بالن عالقت
القدامــى بطــرق هــذا امليــدان ومنهــم ـ عــى ســبيل املثــال ال الحــرـ مــا 
ســاقه ابــن منظــور )630ـ  711 هـــ( يف معجــم لســان العــرب بـــ ))...يُقال 
ــًة  ــكالم مخاطب ــه ال ــد خاطب ــكالم، وق ــة ال ــُة مراجع ــاُب واملخاطب :الِخط
وخطابــا، وهــا يتخاطبــان ....ويُقــال :الُخطبــُة مثــل الرســالة التــي لها أول 
ــاُء..((  ــِة، وجمــُع الخطيــب خطب وآخــر ....ورجــٌل خطيــٌب َحســُن الخطب
ــُص  ــول ))...الّن ــص إذ يق ــن الّن ــا ع ــا نجــد بنفــس املصــدر كالم )4 (, ك
رفعــك اليء,ونــّص الحديــث يُنّصــُه نًصــا رَفـــَعُه وكل مــا أظهــر قــد نـُـصَّ 
...ويقــال نــصَّ الحديــَث إىل فــالن أي رفعُه,وكذلــك نَصْصتــُه إليــه..(( )5 (

ومــن هنــا يتضــح أّن مصطلــح )النــّص ( يقــرن عنــد ابــن منظــور بالنقــل 
أو الرفــع، مــا يقتــي التــزام األمانــة العلميــة يف نقلــه, كــا يوحــي هــذا 
ــاب(  ــح )الخط ــل مصطل ــه،يف مقاب ــه وروايت ــل يف جمع ــى بالتواص املعن
الــذي ارتبــط يف ذهــن ابــن منظــور بالــكالم عامــًة مشــفوها أو مكتوبــا, 
فـــمفهوم الخطــاب لــدى ابــن منظــور يطابــق مــا ذهـــب إليه اللســانيون 
املحدثــون يف اعتبــار الخطــاب معــادال للــكالم رغــم االختالفــات الطفيفــة 
بينهــم يف التفريــق أو الجمــع بــن مفهومــي الخطــاب والنــص، وأبرزهــا :

ــن  ــارة ع ــاب عب ــون)1896.ـ1982م ( أّن الخط ــان ياكبس ــرى روم ـ ي

منطــوق شــفهي أو عبــارة شــفوية يف مقابــل النــّص، ألّن الخطــاب لديــه 

ــدث األول )6 (. ــة الح مبثاب
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ـ يــرى زليــخ هاريــس)1909ـ 1992م(أّن الخطــاب وحــدة لغويــة 

ينتجهــا البــاث املتكلــم تتجــاوز أبعــاد الجملــة أو الرســالة .

ــة  ــدة لغوي ــاب وح ــت )1876ـ 1902م(الخط ــل بنفينس ــدى إمي ـ  ل

ــة . ــة جاعي ــن لغ ــد م ــة وتول ــوق الجمل تف

ــوظ ،  ــوم امللف ــل مفه ــاب يقاب ــية الخط ــة الفرنس ــوم املدرس ـ يف مفه

والـــنظر إىل النــّص بوصفــه بنــاءً لغويــا يجعــل منــه ملفوظــا، أّمــا البحــث 

ــاً. ــه خطاب ــه يجعــل من يف ظــروف إنتاجــه ورشوطــه فإن

ـ عنــد تازفيــان تــودوروف )1939ـ؟.م( الخطــاب نظــر بنيــوي ملفهــوم 

الوظيفــة يف اســتعال اللغــة )7(

ــعا  ــا شاس ــرون فرق ــن ال ي ــاد الذي ــن والنق ــهر اللغوي ــن أش ــا م   أّم

ــد  ــينها بــل تداخــال كبــرا بــن النــّص والخطــاب، عــامل اللغــة فردينال بـ

دي سوســرى )1857 ـ913 1م ( الــذي يــرى أّن النــّص هــو قــول يحــدد 

مبكوناتــه الكالميــة عــن طريــق التلفــظ، وعــى هــذا املنــوال ســار لويــس 

هاملســاليف )1889 ـ1965 ( الــذي ال يفــرق بينهــا بــل هــا مرادفــان 

)8(، وروالن بــارط)1915ـ 1980م(، وغــره ممــن أحـــسوا بعالقــة التشــابه 

والتــاس بــن النــص والخطــاب، بــرط أن يكــون مارســة دالليــة خصبــة 

وعمليــة يتــم فيهــا إنتاجــه مــن قبــل املؤلــف والقــارئ عــن طريــق تحويل 

اللغــة املشــاعة إىل لغــة جديــدة مبعــان جديــدة تبعــث لــذة ومتعــة )9 

ــوص ذات  ــن النص ــة م ــاب هو))..مجموع ــح أّن الخط ــا يتض ــن هن (، وم

العالقــات املشــركة أي أنــه تتابــع مرابــط مــن صــور االســتعال النــّي 

ميكــن الرجــوع إليــه يف وقــت الحـــق (( )10 (

فهــو إذن يشــمل النصــوص واألقــوال ذات الـــنظام البنــايئ، وهـــو بهــذا 

ــع  ــكاد تجم ــي, وت ــار املفهوم ــص يف اإلط ــن الن ــع م ــون أوسـ ــى يك املعن
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ــة موحــدة  ــم ، أو عالمــة دال ــة مــن القي ــاد عــى اعتبارهــا بني آراء النق

ومســتقلة بذاتهــا ذات خصائــص أســلوبية وفنيــة وجالية خالصــة جاهزة 

لغــرض البحــث والتنقيب.ومــن خــالل ابــرز الجانــب الجــايل فيــه تــرز 

عالقــة الخطــاب األديب بعامــل األســلوب كمعطــى قابــل للنقــاش الفكــري 

والفنــي . 

جدلية الخطاب واألسلوب:

ورد ذكــر األســلوب يف معجــم لســان العــرب عنــد ابــن منظــور يف قوله:  
ــلوٌب،  ــد أس ــق ممت ــلوٌب، وكل طري ــل أس ــن النخي ــطر م ــال للس ))...يُق
قــال واألســلوب الطريــق والوجهواملذهــُب ، يقــاُل أنتــم يف أســلوب ســوٍء 
ويُجمــع أســاليب, واألســلوب الطريــق تأخــذ فيــه ...يـــقاُل أخــذ فــالٌن يف 
أســاليب مــن الـــقول أي أفانــن منــه ...(()11 (، فاألســلوب باملعنى املادي 
ــز،  ــا باملعنــى املجــرد فهــو التفــرد والتميّ يعنــي االســتقامة واالمتــداد, أّم
ــاد لكلـــمة  وميكننــا أن نســتفيد مــن اســتقراء أجــراه الدكتــور شــكري عيّ
)أســـلوب( يف كتابــات البالغيــن العــرب القدامــى من أقطاب علــم الكالم , 
إذ توصــل إىل نتيجــة مفادهــا أّن مفهــوم كلمة)أســلوب( قــد بقــي عندهم 
مبهــم املعنــى ترئــب ملنزلــة املصطلــح مــن دون أن يبلغــه ألنهــم أشــاروا 
بــه إىل مفاهيــم عــّدة منهــا النــوع األديب، املوضــوع، الصياغــة )12 (، أّمــا 
 )stylus( إىل اللفــظ اإلغريقــي )style ( ــراث الغــريب فرجــع كلمــة يف ال
معنــى الريشــة أوآلـــة مســتدقة الــرأس تســتعمل للكتابــة ثــم حــدث أن 
خلعــت اآللــة اســمها عــى نــوع مــن الـــوظائف التــي تقــوم بهــا)13 (، 
وإذا راجعنــا الـــراث الغــريب والعــريب مًعــا لتفحــص أي نظــرة موضوعيــة 
ملفهــوم األســلوب فإننــا نكتشــف أن نظريــة األســلوب مل تتجســد يف 
البدايــة إال مــن خــالل الــكالم عــن البالغــة القدميــة) rhétorique (، وفيا 
 )communication(بعــد عنــد الــكالم عــن نظريــة اإليصــال أو التخاطــب
التــي أقيمــت عــى ثالثــة دعائــم أساســية؛ وهــي املُخاِطــب، واملُخاطَــب، 
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ــرن  ــات الق ــية )14 (، ويف بداي ــرة أساس ــلوب كظاه ــاب دون األس والِخط
ــن  ــم ب ــة وتفريقه ــن اللغ ــن ع ــث اللســانين الغربي ــد حدي ــايض وعن امل
ــه  ــايل( ومــن قبل ــكالم)parole( ، تفطــن )شــارل ب اللغــة)langage (، وال
أستـــاذه )دي سوســر( إىل حالتــي اللغــة عنــد الســكون ؛ أي يف وجودهــا 
ــد  ــة، وعن ــة معزول ــدات لغوي ــكلية ووح ــد ش ــرد كقواع ــني املج الذهـ
الحركــة حينــا تخــرج مــن أطرهــا الشــكلية الراكــدة إىل ميدان االســتعال 
ــك القواعــد والوحــدات )15 (،  ــه مــن تل ــاري مبــا تحوي الوظيفــي واإلخب
مــا ينطــوي عــى تبايــن كبــر بــن الحالتــن مــن جهــة، وبــن األوجـــه 
ــارل  ــد )ش ــلوب عن ــانية, فاألس ــة الثـ ــتعال يف الحال ــذا االس ــة له املختلف
 parole/بــايل( يــرز مــن خــالل ذلــك االســتعال الوظيفــي الثاين)الــكالم
ــا يوحــي  ــذاتها ، وهــو م ــة املقصــودة لـ ــن اإلنشــائية األدبي ــد ع ( البعي
بــأن فكــرة األسلـــوب عنــد) بــايل( لـــم تكــن تعنــى بالخطــاب األديب قــدر 
ــة  ــرات العاطفي ــحونة بالتعب ــة املش ــة الكالمي ــة الفطري ــي اللغ ــا تعن م
الكامنــة داخـــل بعــض األســاليب التعبريــة كاالســتفهام والتعجــب وغرها 
، ومبــرور الوقــت وتراكــم البحــوث األســلوبية  خاصــة يف اللغــة الفرنســية 
انتبــه )بــايل( وبعــض تالمذتــه مــن أمثــال : جــول مــاروزو )1878ـ  1964م 
ــات  ــبتزر)1887 ـ 1960م ( إىل أّن الخطاب ــو س ــاوي لي ــوي النمس ( واللغ
أألدبيــة هــي األخــرى قــد تحتــوي عــى شــحنات عاطفيــة وتعبريــة جّمة، 
ــذا  ــاصة به ــة الخـ ــة, والركيبي ــة, والرفي ــارات اللفظي ــن خــالل االختي م
الخطــاب مــا يتيــح املجــال واســعا لبـــروز عنــر األســلوب بهــا، فرتســم 
هــذه املســتويات اللغويــة مبثابــة  مـــيادين الحقيقيــة للدراســة األســلوبية 
املثمـــرة ، بـــل يف مقابــل ذلــك  تفطــن هــؤالء إىل أّن هنـــالك فــرق بــن 
الخطــاب اليومــي العــادي الــذي يجنــح إىل التكــرار يف أنســاقه, وألفاظــه, 
ــع يف  ــر والتنوي ــه التغي ــح لصاحب ــف املنطــق العقــي  مــا ال يتي وتوظي
أســاليب الخطــاب،  قصــد التبــادل النفعــي ال غــر، وبــن الخطــاب األديب 
أو خطــاب األســلوب الــذي يرمــي إىل التعبــر الخــاص والـــفريد يف أنســاقه 
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ــادل الشــعوري، والعاطفــي، والوجــداين، واملعــريف،  ــفاظه ، قصــد التب وألـ
ويف كل ذلــك يتــم إيصــال الفكــرة مهــا كانــت فائدتهــا بصــورة مخالفــة 
ــّدة يف  ــى الج ــن ،فتضف ــن املتخاطب ــائعة ب ــغ الش ــر والتبلي ــرق التعب لط
الطــرح والفــرادة يف األســلوب، وبذلــك أســتطاع الخطاب األديب أّن يســتأثر 
باألســلوب، وأن ينصــب نفســه ناطقــا باســمه دون أنــواع الخطابــات 

االتصاليــة األخــرى , وهــو يف املحصلــة مــا فتــح املجــال واســعا إىل ظهــور 

عـــلم األســلوب أو األســلوبية الحديثة) stylistique (، لتي حاولت وبشتى 

مناهجهــا احتــواء ميــدان الدراســة الجاليــة /املوضوعيــة للخطــاب األديب 

))...بتفحــص أدواتــه وأنــواع تشــكيالته الفنيــة ، وهــي تتميــز عـــن بقيــة 

املناهــج النصيّــة بتناولهــا الخطــاب األديب، بوصفــه رســالة لغويــة قبــل كل 

يشء، فتحــاول تفحــص نســيجه اللغــوي، وترمــي إىل متكــن القــارئ مــن 

إدراك انتظــام خصائــص األســلوب الفنــي إدراكـــا نقديــا مـــع الوعــي مبــا 

ــة(( )16 (. وهــذا مبنظــور  ــات وظائفي تحققــه تلــك الخصائــص مــن غاي

األســلوبية التــي تـــرى يف الخطــاب األديب ميــدان األســلوب دون غــره ؛ أي 

بالركيــز عــى دعامــة الرســالة اللغويــة مفصولــة عــن طرفيهــا )املخاِطــب/

املخاطـَـب(، وهنــا ميثــل األســلوب يف شــكله املــادي؛ إذ يــدور البحــث فيــه 

ــل  ــه، وميث ــل في ــن األســلوب واملوضــوع املمث ــدة ب ــة الوطي حــول العالق

هــذا االتجــاه األســلوبية الوظيفيــة القامئــة عــى الـــتداولية، وهــي أقــرب 

اتجــاه مـــحاكايت لألســلوب املــادي، إذ تنظــر إىل القيمــة األســلوبية التــي 

تتضمنهــا الســّمة اللغويــة اســتنادا إىل الـــبيئة واملوقــف الــذي أنشــئ فيــه 

الـــخطاب، ومــا عــى املحلـــل األســلويب إال تنــاول الوحــدات اللغوية كلـــها 

ــات هــذه الوحــدات  ــدرس عالق ــة ســات أســلوبية، في ــا متضمن بوصفه

ــوي  ــر اللغ ــة العن ــى أهمي ــر ع ــا ي ــو م ــياقها )17 ( وه ــا وس ببيئته

بشــتى مســتوياته ووحداتــه وعالقتــه بالجانــب األســلويب كــرورة قصــوى 

يف للخطــاب األديب .
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جدلية اللغة واألسلوب:   

  إّن اهتــام اللســانين مبوضــوع اللغــة ومســتوياتها يف بدايــة القــرن 

ــول  ــن حـ ــاف م ــرورة االلتف ــلوبين ب ــاد األس ــز إىل النق ــن أوع العري

ــة  ــة مســتوياتها دراســة أســلوبية موضوعي ــة الخطــاب األديب، ودراسـ لغ

ــؤالء النقــاد إىل الخطــاب األديب مــن النظــرة  ــة، فتحــول نظــر هـ ووصفي

النقديــة القدميــة القامئــة عــى أســس ذوقيــة وانطباعيــة ذاتية ُمســبقة إىل 

نظــرة موضوعيــة، وصفيــة متشــبثُة، ولصيقــة بالواقــع اللغــوي للخطــاب 

ومعطياتــه األســلوبية ، وبذلــك يتــم للمحلــل األســلويب املتمكــن الولــوج 

ــذا امليــدان بآليــات لـــسانية مختلفــة متخــذا مــن اللغــة النصيــة  إىل هـ

ــة  ــراز الغاي ــد إب ــة قص ــتويات معين ــق مس ــا وفـ ــة مع ــيلة والغاي الوس

ــتوى  ــة ذات املس ــات األدبي ــذه الخطاب ــل ه ــودة يف مث ــعرية املنش الش

اللغــوي املتميّــز، ومــن هنــا يتشــابك العمــل اللغــوي اللســاين مــع العمــل 

اللغــوي األســلويب، ويتقاطعــان يف مقــوم اللغــة ، فمــن خــالل معطيــات 

اللغــة نفســها وبآليــات لســانية بحتــة يتنــاول الناقــد اللغـــوي/ األســلويب 

ــة  ــبيعة اللغ ــن طـ ــلوب م ــدو األس ــلوب، فيغ ــدا األس ــة قص ــيلة اللغ وس

ــه ـ ال ميكــن  ــنظر إلي ــات الـ ــت وجه ــا تباين نفســها ))..واألســلوب ـ مه

ــنحيته عــن اللغــة وكــذا الخطــاب األديب، فهــو عمومــا رســالة لغـــوية  تـ

موجهــة مــن املنشــئ إىل املتلقــي يُســتخدم  فيهــا نظــام لغــوي مشــرك، 

ويـــقتي ذلــك أن يكــون كل مــن املنشــئ واملتلقــي عــى علــم مبجموعــة 

األمنــاط والعالقــات الصوتيــة, والرفيــة، والنحويــة، والدالليــة التــي تكون 

هــذا النظــام(( )18 (.

ولقــد نظــر األســلوبيون إىل األســلوب وعالقتــه باللغــة مــن خــالل عــّدة 

تحديــدات نجملهــا يف اآليت)19 ( :
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ــن  ــة م ــن قامئــة هائل ــة م ــة مؤلف ــم إىل أّن اللغ ــريق منه ـ ذهــب فـ

اإلمكانــات املتاحــة للتعبــر بهــا عــن املعنــى، واألســلوب عبارة عــن اختيار 

يقــوم بــه املنشــئ لســات لغويــة خاصــة .

ـ وذهــب آخــرون إىل االهتــام مبــا يتولــد عــن الخطــاب مــن أثــر يف 

متلقيــه، وعندهــم أّن الــكالم

    أو اللغــة تعبــر ، واألســلوب هــو قــوة ضاغطــة تتســلط عــى 

حساســية القــارئ .

ـ وآخــرون عرّفــوا األســلوب وقــروه عــى العــدول عــن النمــط 

املعيــاري )مــن اللغــة( إىل النمــط

     اآلخر مع متاثل السياق يف كل منها. 

ــة ســمة  ــد ال يتســم بأي ــر لغــوي محاي ــروا بوجــود تعب ـ وآخــرون أق

ــة ــون األســلوب إضاف أســلوبية، فيك

     إىل ذلــك التعبــر ، تنحــو بــه منحــى خاصــاً موافقــا للســياق ، ثــم 

يقــوم البحــث األســلويب بـــتجريد

      العبارة من ساتها األسلوبية ، للتوصل إىل الجوهر املحايد .

ـ وفرقــة أخــرى تذهــب إىل أّن كل ســمة لغويــة تتضمــن قيمــة 

أســلوبية معينــة ، وأّن الّســمة اللغويــة

     تســتمد قيمتهــا األســلوبية مــن بيئــة الخطــاب أو املوقــف الــذي 

قيــل فيــه األســلوب، فاألســلوب هنــا

هو أن يتضمن التعبر قيمة قابلة للتغير بتغير البيئة واملوقف.



63 محمد األمني شيخة • جامعة الوادي

اآلداب و اللغات

   فخطــاب اللغــة مبنظــور النقــد الحديــث ال يعــدو أن يكــون خطابــا 

لألســلوب ألنــه يقــوم عــى توظيــف فريد للغــة, أي لغــة كانت ، واألســلوب 

هـــو وســيلة تتجــدد بــه اللغــة، و تحيــا مــن جديــد لتســاير مبــدأ التزامــن 

)synchronique ( الـــذي يفرضــه البحــث اللســاين كحالــة ظرفيــة وصفيــة 

ــان  ــد )روم ــاب األديب عن ــإذا كان الخط ــة، ف ــة املوضوعي ــرورية للدراس ضـ

ياكبســون(، هــو خطــاب ســيطرت عليــه الوظيفــة الشــعرية، فــال ُمــراء أن 

تتشــبث هــذه الشــعرية املنشــودة  ـ عنــد  ميشــال ريفاتــر ـ باألســـلوب 

وتنهــل منــه، ذلــك األســلوب الــذي يقــوم عــى معرفــة القوانــن اللغويــة 

املجــردة التــي تصنــع قــراءة هــذا  الحــدث األديب )الخطــاب األديب( قــراءة 

مخالفــة ملعطيــات الواقــع اللغــوي والكامــن داخــل كل لغــة )20 (.

خطاب األسلوب واللغة املعيارية: 

      مــن املفاهيــم الثابتــة والتــي تقــوم عليهــا أي لغــة هــو ارتكازهــا 

عــى بعــض املســتويات وبعــض العلــوم املعياريــة التــي تســاهم يف 

الحفــاظ عــى أسســها ودوامهــا يف شــكلها الســكوين القــار داخــل أذهــان 

املتكلمــن أو مســتخدمي اللغــة، ومــن أهـــم الثوابــت التــي تنعقــد عليهــا 

 ,)rhétorique( وثابــت البالغــة ،) grammaire(اللغــة :ثـــابت النحــو

ــى  ــحفاظ ع ــلوب، والـ ــر األس ــكيل عن ــان يف تش ــان هامت ــا ركيزت وه

ــة. ــة معين ــة وتصويري ــط لغوي اســتقرار اللغــة ضمــن ضواب

أ ـ األسلوب والنحو:

  ال ميكننــا يف هــذا املوقــف الحديــث عــن عالقــة األســلوب بالنحــو إال 

إذا قرنــا مفهــوم الجــّدة األســلوبية 

ــة  ــات النحوي ــرف يف البني ــدع بالت ــة للمب ــار املتاح ــة االختي يف حري

ــح  ــي تتي ــف، والت ــة للموق ــلوبية املوظف ــة األس ــاق اللغ ــة ألنس الركيبي
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إمكانــات تعبريــة جديــدة، فكــا أّن للمبــدع الحريــة شـــبه املطلقــة يف 

اختيــار الوحــدات اللغويــة اختيــارا معجميــا ودالليــاً ، فالحريــة يف الركيب 

ــد أشــار  ــدع، ولق ــب عــى املب ــد الركي ــل وتضمــر جــراء ضغــط قواع تق

عبــد القاهــر الجرجــاين)ت471 هـــ( يف نظريــة النظــم إىل هــذا املوضــوع 

بتأكيــده عــى احــرام قوانــن النحــو العــريب، وعــدم خــرق قواعــده 

األصوليــة الثابتــة ضمــن مســتوى الركيــب لئــال يفســد األســلوب بفســاده، 

بــل ألــح عــى وجــوب أخــذ كل اإلمكانــات الركيبيــة التــي تتيحهــا اللـــغة 

العربيــة لـــمستعمليها املبدعــن، إذ ينـــقل لنــا ضمنيــا الفــرق بــن )أصول 

النحــو(؛ والتــي هــي قوانــن الـــركيب التــي يحرهــا يف مدخــل كتابــه 

)دالئــل اإلعجــاز( ، وبــن )علــم النحــو(  الــذي يحــاول أن يــريس قواعــده، 

وبذلــك تنتمــي أصــول النحــو إىل مجــال قوانــن اللغــة، أّمــا علــم النحــو 

ــكالم  ــة يف ال ــة أو األدبي ــص الفني ــذي يحــر الخصائ ــو ال )أو النظــم( فه

ــراً)21 (. شــعرا أو ن

ــا، ـ  ــرا واصف ــت تفس ــي أعط ــة  الت ــات الحديث ــم النظري ــن أه إّن م

ــة  ــه نظري ــا طرحت ــوي م ــداع اللغ ــلويب يف اإلب ــب األس ــا للركي وموضوعي

النحــو التوليــدي عنــد اللغوي نعــوم تشومســي )1928 ـ ...( يف أطروحاته 

ــطحية،  ــة والس ــى العميق ــة للبن ــة التحويلي ــده التوليدي ــة وقواع اللغوي

بتبيــن آليــات الركيــب املختلفــة مــن ترتيــب، وزيــادة، وحــذف، وغرها...

تكشــف وتصــف حركيــة اإلبــداع وطاقاتهــا يف االختيــار )22 ( ومــن هنــا 

نجــد أّن ضغــط النحــو عــى عنر األســلوب قدر محتــوم ال ميكن إغـــفاله 

يف أي مارســة نقديــة، وقـــد يكــون هــذا الضغط عامل فّعــال ورضوري يف 

تحديــد املعيــار الركيبــي الــذي   يُحــدد عــى أساســه أي انحــراف مبثابــة 

أسلـــوب جـــديد عنــد أصحــاب نظريــة االنحراف األســلويب وأشــهرهم) ليو 

ســبتزر(، ورغــم هــذه الحريــة النســبيّة عنــد املبــدع يف اختيــار إمكانــات 
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تركيبيــة أســلوبية جديــدة مل يـــعرفها النحــو األصــويل، فـــإّن علــم النحــو 

الوظيفــي يتيــح بــدوره للمبــدع اختيــار إمكانــات تركيبيــة معقولــة 

تدخــل يف إطــار التوظيــف اللغــوي الخــاص، أو التنضيــد البالغــي وأغراضه 

الجاليــة املختلفــة مراعــاة للموقــف واملقــام، و بهــا يســتطيع املبــدع أن 

يقــدم املعنــى بطــرق مختلفــة يف الوضــوح والـــخفاء، يف الزيــادة أو النقص 

لـــتوليد جمــل نحوية/أســلوبية جديــدة ومتفرّدة، لـــهذا يرى األســلوبن )) 

...أّن اكتشــاف أرسار الركيــب اللغويــة, والوقــوف عــى داللتهــا مــن خــالل 

تحديــد صلتهــا ببعضهــا الـــبعض مــن أخطــر الوظائــف التــي يـــضطلع بها 

الـــتحليل األسلويب،الـــذي يعمــل يف اتجــاه كشــف التحــوالت التــي يحدثها 

املبــدع يف تلــك الراكيــب، وتحديــد الخصائــص الفنيــة التــي ترفعهــا فــوق 

ــة  ــن الجالي ــك عــن القوان ــكالم العــادي ، كــا يكشــف كذل مســتوى ال

ــا  ــا وتفضيله ــدع إىل اختياره ــت املب ــي دفع ــباب الت ــا ،واألس ــي ولدته الت

عــى الراكيــب التــي تشــرك معهــا يف هالــة دالليــة واحــدة ، وتــدور يف 

فلكهــا.(( )23 ( .

ب ـ األسلوب والبالغة:

ــة  ــة القدمي ــط البالغ ــل ضغ ــا أن نُغف ــف أيض ــذا املوق ــا يف ه ال ميكنن

ــاط  ــه، نظــرا الرتب ــث وخاصــة العــريب من عــى  البحــث األســلويب الحدي

مـــفهوم األســلوب الـــعريب بـــالبحث البالغــي القديــم، ورغــم املحــاوالت 

ــي   ــن لفصــل البحــث البالغ ــرب املحدث ــن الع ــدن الباحث ــن ل ــرة م الكث

ــة مفهــوم األســلوب وتجديــده،  ــة يف تعري ــة الحديث عــن الـــحركة النقدي

ونذكــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر محاولــة األســـتاذ أحمــد الشــايب يف 

كتابــه )األســلوب( ، وهـــي مــن املحــاوالت األوىل يف تجديــد مفهــوم النقــد 

الحديــث لألســلوب يف محــض دعوتــه إىل الثــورة عــى البالغــة القدميــة، 

وأحكامهــا القريــة، وهـــو رغــم ذلــك مل يســتطع االنفــالت مــن طــوق 
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ــة  ــه، ولعــل آلي ــا العــام مســيطرا علي البحــث البالغــي، كــا ظــل طابعه

الفهــم التــي اســتعملها الشــايب ملعرفــة كنــه األســلوب، والكشــف عــن 

ماهيتــه هــي ذاتهــا التــي تعــارف عليهــا العــرب القدامــى )24 (  هــؤالء 

العــرب الذيــن أســهموا يف مناقشــة مـــسائل بالغيــة وأســلوبية عـــديدة، 

هــي مــن صميــم البحــث األســلويب الحديــث، ولـــكن ذلــك كلــه مل يكــن 

هدفــا يف ذاتــه بقــدر مـــا كان وســيلة لبلــورة  نواحــي جاليــة قيميّــة يف 

اللغــة العربيــة، أو إبــراز مناحــي إعجازية ) لســـانية ،وأدبـــية، وبـــالغية ( 

يف النــص القــرآين )25 (، وإذا كانــت الـــبالغة الـــعربية عندهــم من العلوم 

ــن  ــر، وقوان ــار والحــرص عــى معاي ــة و االختي ــا املراقب ــت له ــي أوكل الت

ــد املحدثــن مــن العــرب والغربيــن  ــا عن ــر ،فإنّه التأليــف، وفنــون التعب

ــلوب،  ــم األس ــور عل ــهمت يف ظه ــي أس ــة الت ــوم القدمي ــن العل ــم م قبله

ــا ال  ــه األساســية )26 (، لكنه ــأسباب وجــوده ووضعــت لبنات ــدته بـ وأمـ

ــر  ــد الكث ــت عن ــه، فاتهم ــره وأوان ــر ع ــال يف غ ــون  بدي ــدوا أن تك تع

منهــم بالجمــود والقصــور وعــدم مواكبــة الحركــة اإلبداعية الراهنــة، ومن 

أبــرز الغربيــن الذيــن تبنــوا هــذا الحكــم الناقــد الفرنــي )روالن بــارط( 

الــذي يصفهــا ـ أي البالغــة ـ بالــكالم عــن الــكالم، أو حديــث اللغــة عــن 

نفســها )27 (، ومــن العــرب املحدثــن مــن أمثــال: عبــد الســالم املســدي 

، وصــالح فضــل, وشــكري عيــاد  ثــم أحمــد درويــش الــذي اتهــم البالغــة 

ــا األدب  ــي ينتجه ــية الت ــاس األدبـ ــات األجن ــلبية حاج ــن تـ ــور ع بالقص

العــريب املعــارص؛ كالشــعر الحديــث، والقصــة، والروايــة )28 (، إال أنهــم 

ــوا فضــل البالغــة، ودورهــا يف وضــع  ويف مواقــف مغايــرة نســبيًا مل يغفل

أســس علــم األســلوب، فهــذا )روالن بــارط( يقــّر بفضــل البالغــة القدميــة 

ــة، وتبنيهــا لألســلوب، كــا يــرى بعــض  يف بلــورة بعــض األشــكال البالغي

ــي  ــراث البالغ ــن الـ ــال م ــة ال تن ــلوبية الحديث ــرب أّن األس ــن الع الباحث

شــيئا، إذ هــو فيــه بعــض مــا فيهــا، ومــن ثــم تطلــع هــؤالء إىل البالغــة 
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القدميــة بــرؤى جديــدة تؤصــل ملنهجيتهــا الرحبــة يف ضــوء هــذا الرافــد 

الجديــد والحقيقــة ـ  كــا يراهــا آخــرون  ـ أّن األســلوبية أخــذت موضعــا 

متميــزا إىل حــد كبــر عــى املســتوىل التنظــري ، يف حــن مل يتحقــق لهــا 

ــه البالغــة القدميــة ))وإن كان  ذلــك الجانــب التطبيقــي الــذي زخــرت ب

مثــة تجــارب جــاّدة ثريــة ولكــن هنــاك تطبيقــات متواضعــة مل تأخــذ مــن 

التحليــل األســلويب ســوى أســمه وبعــض مظاهــره مــن منطلــق اللحــاق 

ــس إال...(( )29 (. ــد لي بالجدي

خطاب األسلوب واللغة الوصفية: 

ــي ســاعدت عــى النظــر  ــم املســتجّدة، والت ــاّ مــن أهــم املفاهي    أم

ــة، وموضوعيــة تخرجهــا مــن قالبهــا الســكوين إىل  إىل اللغــة نظــرة وصفيّ

ــدول  ــاح )lècart (؛ أو الع ــوم االنزي ــتعايل مفه ــي اإلس ــب الوظيف القال

اللغــوي الجــايل عــن املعيــار الــذي فرضتــه اللغــة الوصفيــة, وهــو مبــدأ 

شــكي جايل يرتبــط بالخطــاب األديب, ومفهوم الَحــْدس )conjoncture(؛ 

ــف الظاهــرة  ــد األســلويب يف تلق ــد الناق ــة عن ــة النقدي ــدرة والراع أو الق

ــن  ــان م ــان أو مثرت ــا حصيلت ــي، وه ــاب اإلبداع ــن الخط ــة ضم اللغوي

مثــرات الجهــد األســلويب الحديــث كفيلتــان ـ عنــد بعــض األســلوبن ـ يف 

ــتفريق بــن اللغــة املعياريــة الواقعــة تحــت ضغــط النحــو والبالغــة،  الـ

ــي  ــع اإلبداع ــات الواق ــط وفرضي ــت ضغ ــة تح ــة الواقع ــة الوصفي واللغ

الســائد .

أ ـ األسلوب واالنزياح:

فاالنزيــاح أو العــدول مــن املفاهيــم النقديــة الحديثــة التــي ارتبطــت 

بالحركــة اإلبداعيــة والنقديــة يف مجــال علــم األســلوب، وبوســاطته تفــر 

بعــض الظواهــر اللغويــة الجامحــة عــن النمــط الســائد واملألــوف، ويعرف 
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االنزيــاح عــى أنـّـه )) انحــراف الــكالم عــن نســقه املألــوف، وهــو حــدث 

لغــوي يظهــر يف تشــكيل الــكالم وصياغتــه، وميكــن بوســاطته التعــرف إىل 

طبيعــة األســلوب األديب، بــل ميكــن اعتبــار االنزيــاح، هـــو األســلوب األديب 

ذاتــه (( )30 (.

ــا مهــاً مــن  ــاح يف الخطــاب اللغــوي يشــكل جانب إّن اكتشــاف االنزي

 latente(ــتظار ــذي يخــرق أفــق االنـ ــع ال جهــد الناقــد الستكشــاف املمت

ــداث  ــا يف إح ــة وفاعليته ــاالت الذهنيّ ــد الح ــن رص ــه م déçue (، وميكن

ــه ســبتزر ـ  ــا يقول ــة  ـ في ــارة الذهنيّ ــد يف لغــة األدب ألن)) ..اإلث الجدي

التــي تنحــرف عــن املعتــاد القيــايس يف حياتنــا الذهنيّــة ال بــد وأن يكــون 

ــرى  ــادي (( )31 ( ويـ ــتعال الع ــن االس ــق ع ــوي مراف ــها انحــراف لغ لـ

الـــمتتبعون للحركــة األســلوبية أّن مفهــوم االنزيــاح مــن املفاهيم الرئيســة 

التــي أثــرت البحــث األســلويب، فـــفي ضوئــه يـــمكن إعــادة وصــف الكثــر 

ــارب  ــه مس ــم نفس ــريب القدي ــراث الع ــة ويف ال ــالت البالغيّ ــن التحلي مـ

ــزياح )العــدول (، وعــى الرغــم مــن عــدم اســتخدام هــذا  ــوم االنـ ملفه

املصطلــح، أو تحليــل مكوناتــه إال أّن ذلــك مل مينــع من اإلحســاس الطبيعي 

ــى أّن  ــاع ع ــة إج ــة القرآني ــي الدراس ــر؛ فف ــلوب وآخ ــن أس ــارق ب بالف

ــا يف الدراســة  ــر، أّم ــوف مــن كالم الب ــرآن خــارج عــن املأل أســلوب الق

البالغيّــة العربيّــة فــإّن آراء البالغيــن التــي تنــدرج تحــت االنزيــاح ميكــن 

ــة محــاور وهــي )32 (: أن تنحــر يف ثالث

ــم والتأخــر، والقلــب  ــك التقدي ــر املوقــع ؛ومــن ذل ــل أو تغي ـ التبدي

أو العكــس.

ـ الحذف أو إسقاط عنر من عنارص الغرض البالغي.

ـ الزيادة أو إضافة يف وحدة لغوية لغرض بالغي آخر.
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ــاح ذات  ــاالت االنزي ــوه وح ــن وج ــّد م ــا تع ــر وغره ــذه املظاه فه

األبعــاد الجاليّــة أو البالغيّــة الخاصــة التــي تنحــرف عــن النمــط اللغــوي 

الثابــت.

يلجــأ األســلوبيون  ـ عــادًة ـ يف رصــد مفهــوم االنزيــاح، والتعــرف عليــه 

ــة   ــط التقني ــض الضواب ــع بع ــالل وض ــن خ ــرى  م ــات األخ دون الخروق

التــي متكنهــم مــن ضبطــه وتحديــد قيّمــه الجاليــة، ومنهــا:

ـ التعــرف الحقيقــي عــى الســياق األديب والثقــايف للخطــاب موضــوع 

التحليــل، ومــن مثّــة تحديــد كل الخروقــات اللغويــة البــارزة فيــه، 

ــة.  ــاد جاليّ ــات ذات أبع ــاس انزياح ــى أس ــتها ع ودراس

ـ عــدم تســليط أي انطباعــات وأطروحــات نقديــة حديثة عــى خطابات 

قدميــة لئــال يقــع الناقــد يف خطــأ اإلضافــة للــيء الجديــد عــى القديم.

ــت  ــة مهــا كان ــال أي انحــراف أســلويب ألي وحــدة لغويّ ـ عــدم إغف

ــايف. ــوي والثق ــا اللغ ــا وتطورهــا  يف إطاره ــع وجوهه بســيطة، وتتب

ـ الركيــز عــى اإلنزياحــات اللغويــة املفاجأة وغــر املتكــررة )العفوية(، 

ــم الوصــول إىل  ــا يت ــل، فيه ــاء التحلي ــة قصــوى    أثن ــن أهميّ ــا م ــا له مل

التشــبع األســلويب لــدى املتلقــي.

ـ التفريــق يف األهميّــة  بــن اإلنزياحــات األســلوبيّة الخاصــة )الفرديــة(، 

ــيوع ،  ــدوام والش ــا ال ــب له ــي يكت ــة الت ــلوبيّة العام ــات األس و اإلنزياح

فتغــدو مبــرور الزمــن قاعــدة أسلـــوبية متييــز اتجــاه أو مدرســة خاصــة    

ولــو مــن قبيــل الخطــأ الشــائع

ـ مراعــاة أبعــاد أي انزيــاح أســلويب )نفســيّة /فنيّــة / فكريـّـة (، ورصــد 

عالقاتــه املختلفــة بأنســاق الخطــاب ومســتوياته لتحقيــق شــمولية 
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ــه  ــذي اتســمت ب ــع التجــزيء أو الفصــل ال الطــرح، و االبتعــاد عــن طاب

ــة . ــة القدمي البالغ

ب ـ األسلوب والَحْدس: 

  تشــرط بعــض االتجاهــات األســلوبيّة الحديثــة؛ ومنهــا االتجــاه 

النفــي عـــند) ليــو ســبتزر( توافــر الناقــد األســلويب عــى بعــض القــدرات 

الذاتيــة، وأهمهــا الحــدس النقــدي، أو الــذكاء الفطــري يف تلقــف الظاهــرة 

األســلوبيّة، والتفطــن لهــا مهــا كانــت بســاطتها أو درجــة متويههــا 

ــن  ــة م ــر إال يف القل ــدرة أن تتواف ــذه الق ــن له ــاب األديب، وال ميك بالخط

ــا أّن اللغــة مهــا كانــت ليســت  النقــاد الُعمــد )املثاليــون( ، فــإذا أقررن

نظاًمــا هندســياً محكــاً ولــو كانــت كذلــك لتوقفــت الحيــاة وخلــت مــن 

اإلبــداع ، ومــا مــن لغــة إال وفيهــا فجــوات ومخالفــات، فإننــا نقــرر مــن 

جانــب آخــر أّن مقاييــس النقــاد تختلــف مــن فــرد إىل آخــر، فــإذا ســلمنا 

ــاد،  ــن النق ــرى م ــة ك ــد طائف ــة عن ــة  يف اللغ ــس عام ــاك مقايي ــأّن هن ب

فــإّن بعضهــم ميتلــك مقاييــس خاصــة يتوصــل إلـــيها مــن طريــق الحدس, 

ــن  ــق ب ــى يف التفري ــذا املعن ولقــد أكــد ســيبويه)ت180 هـــ( نفســه هـ

قيــاس النحويــن وقـــياس أصحــاب اللغــة )) ...بــل نجــده يـــجنح ألصحاب 

اللغــة ُمبينــاً أّن قـــياسهمـ  وإن مل يرحــوا بــهـ  أســلم من قيــاس النحوين 

وذلــك يف بــاب إضــار املفعولــن اللذيــن تعــّدى إليهــا فعــل الفاعــل.. 

(( )33 ( ومنــه فالحــدس يف نظريــة األســلوب يعــّد  مــن قبــل املقاييــس 

ــو  ــد أشــاد اللغــوي النمســاوي )لي ــد املتمكــن ، ولق ــدى الناق الخاصــة ل

ســبتزر( بهــذه القــدرة وعزاهــا إىل التــذوق الشــخي، فهــو يحــدد نظــام 

ــدئ هــذه  ــة(؛  إذ تبت ــرة الفيلولوجيّ ــج الدائ ــميه  )منه ــا يس ــل مب التحلي

ــه  ــل إىل يشء يف لغت ــا يص ــاب ك ــل الخط ــذي يتأم ــارئ ال ــرة بالق الدائ

ــم يتأمــل هــذا الالفــت  ــق الحــدس، ث يلفــت نظــره وانتباهــه مــن طري
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ــون  ــرى تك ــلوبيّة أخ ــواهد أس ــة بش ــدة مدعم ــراءة جدي ــر ق ــر ع للنظ

ــه عــر  ــكل ؛ أي تدعــم مــا يتوصــل إلي ــي تدعــم ال ــات الت ــة الجزئي مبثاب

الحــْدس )34(، وبذلــك يتــم للناقــد كشــف جميــع االنحرافــات األســلوبيّة 

ــه الـــكشف عــن شــخصية الكاتــب  ــتاح ل البســيطة منهــا والـــمركبة ويـ

نفســه مــن خــالل التعاطــف املبــارش مــع نّصــه وذاتــه يف ســبيل تحقيــق 

هــدف هــذا العمــل النقــدي عــى املســتوى الكفــاءة واألداء.

حوصلة:   

ــوع  ــي ملوض ــرح الوصف ــل والط ــذا التحلي ــد ه ــك وبع ــن ش ــا م    ف

اللغــة و خصائــص  املعــارص ومكونــات ومســتويات  الخطــاب األديب 

ــة  ــا أّن نحكــم جازمــن بوجــود عالئــق وطيــدة ، ومتأصل األســلوب ميكنن

بــن مفاهيــم، ومضامــن اللغة بـــمستوييها الســكوين، واملتحــرك وموضوع 

ومظاهــر األســلوب املختلفــة عنــد النقــاد واللغويــن األوائــل واملتأخريــن 

منهــم، وال ميكننــا يف هــذا املقــام إال أن نقــّر بالجهــد الــذي قدمــه العــرب 

األوائــل عــى املســتوى التقعيــدي ، والتأســيي ملفهــوم األســلوب يف ظــل 

ــة , و ترســيم معاملــه األوىل رغــم ضغــوط الوســط الثقــايف  البالغــة العربيّ

واألديب واللغــوي، كــا ال نغفــل الجهــد الغــريب يف هــذا امليدان  ومــا أتاحه 

للوســط النقــدي عمومــا مــن أطروحــات فكريــة، ومنهجيــة ســاهمت يف 

ــث  ــدة  للبح ــاق جدي ــق آف ــو خل ــدي نح ــر النق ــيط الفك ــك وتنش تحري

األديب واللغــوي عمومــا والبحــث األســلويب خصوصــاً .
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أهمية الصورة يف تعليم مسائل الرصف العريب وتقريبها

دراسة  يف  ُمقّرر الرّصف للسنة الثالثة من التعليم االبتدايئ

صياغة جديدة الكتساب أكيد

امللخص/

ــدأ  ــى مب ــه ع ــوم يف أساس ــدا، يق ــّورا جدي ــال تص ــذا املق ــرح ه يط
الصــورة يف تعليــم مســائل الــرف العــريب وتعلّمهــا؛ تلــك املوجهــة إىل 
تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة، مرحلــة تحتــاج إىل كثــري مــن العنايــة والدقــة 
والحــذر يف نقــل املفاهيــم واملعــارف الرفيــة وتقريبهــا مــن املتعلمــني.

ــة  ــيلة فّعال ــا وس ــورة بوصفه ــزات الص ــرز ممي ــا أن ن ــنحاول هن س
ــا  ــة انتقائه ــه إىل كيفي ــريف، ونوّج ــوي واملع ــاب اللغ ــم واالكتس يف التعلّ
وأهميــة حضورهــا يف تطبيــق الــدروس، الســّيا يف األطــوار األوىل مــن 
التعلّــم، بالنظــر إىل عــدم قــدرة املتعلمــني يف هــذا املســتوى عــى 

ــل.  ــتيعاب التفاصي اس

Résumé 
Cet article présentera une nouvelle conceptualisation qui 

repose essentiellement sur le principe de l’exploitation de 
l’image dans l’enseignement/apprentissage des thèmes et no-
tions de la morphologie arabe destinée aux élèves du primaire 
(troisième année), un cycle qui nécessite beaucoup d’attention, 
de précision et de prudence pour la transmission des concepts 
et le rapprochement des connaissances aux apprenants.

Nous tenterons ici de démontrer les caractéristiques de 
l’image en tant qu’un moyen efficace de l’acquis/ appren-
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tissage autant linguistique que cognitif. Nous essayerons 
également d’orienter à la façon de sa sélection, et à l’impor-
tance de sa présence dans la pratique des cours ;  faire ras-
surer sa présence importante dans l’application des cours; 
notamment dans les premières phases de l’apprentissage, 
vu l’incapacité de l’élève à ce niveau à pouvoir assimiler et 
saisir les détails.   
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1-علم الرصف، أهميته وحاجة املتعلم إليه يف تعلّم العربية :

ــروا  ــة؛ وأظه ــرف يف اللغ ــة ال ــا أهمي ــا وحديث ــون قدمي ــد اللغوي  أك

مثــرة تعلّمــه، قــال ابــن جنــي يف املنصــف مبيّنــا أّن كثــرا مــن أهــل اللغــة 

ــم:  ــذا العل ــط ه ــم بضواب ــة معرفته ــبب قل ــم، بس ــأ يف كتبه ــع الخط وق

»... ولهــذا مــا ال تــكاد تجــد لكثــر مــن مصنفــي اللغــة كتابــا، إالّ وفيــه 

ســهوا وخلــال يف التريــف، وتــرى كتابــه أســّد يشء فيــا يحكيــه، فــإذا 

ــط، وإذا  رجــع إىل القيــاس وأخــذ يــرّف ويشــتق؛ اضطــرب كالمــه وخلّ

تأملــت ذلــك يف كتبهــم، مل يكــد يخلــو منــه كتــاب إالّ الفــرد، ويتكــّرر هذا 

ــاب وقــره، وليــس هــذا  غضــا مــن  التخليــط عــى حســب طــول الكت

أســالفنا وال توهينــا لعلائنا...وإمّنــا أردت بذلــك؛ التنبيــه عــى فضــل هــذا 
القبيــل مــن علــوم العربيــة، وأنّــه مــن أرشفــه وأنفعــه «)2(

 أّمــا املحدثــون ممــن هــو عــارف بأحــوال العربيــة وقضاياهــا، فرون يف 

الــرف أيضــا أهميــة خاصــة، فبــه وحســب، تُعــرف صيّــغ الكلــم العــريب، 

ــد أو  ــن محــذوف أو زائ ــا م ــا فيه ــرف م ــه، فيُع ــل أجــزاؤه وحروف وتحلّ

تقديــم أو تأخــر، فيُعمــل املتعلّــم واملتكلّــم لســانه عــى تجّنــب اللحــن؛ 

بضبــط تلــك الصيّــغ؛ وحســن اســتعالها أي: ال يكتمــل ضبطــه إالّ بحســن 

ــكالم)3(  ــب اإلخــالل بفصاحــة ال ــاس عليها.وبتجن ــا ومجــاراة القي توظيفه
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يقــول محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد يف الســياق نفســه:»والحق أّن 

علــم الــرف أحــّق علــوم العربيــة بــان نعنــى بــه وننكــّب عــى دراســته 

ــن  ــم م ــل يف الصمي ــه يدخ ــك بأنّ ــه، ذل ــزّود من ــعا يف الت ــر وس وال نّدخ

األلفــاظ العربيــة و يجــري منهــا مجــرى املعيــار وامليــزان، وعــى معرفتــه 

وحــده املعــّول يف ضبــط الصيّــغ ومعرفــة تصغرهــا والنســبة إليهــا، وبــه 

وحــده يقــف املتأّمــل فيــه عــى مــا يعــري الكلــم مــن إعــالل أو إبــدال 

أو إدغــام، ومنــه وحــده يعلــم مــا يطـّـرد يف العربيــة ومــا يقــّل ومــا ينــدر 

ومــا يشــّذ مــن الجمــوع واملصــادر واملشــتقات؛ ومبراعــاة قواعــده تخلــو 

ــل  ــة وتبط ــّل بالفصاح ــي تخ ــاس الت ــة القي ــن مخالف ــكالم م ــردات ال مف
معهــا بالغــة املتكلمــن« )4(

ــك أّن قــراءة الكلــات قــراءة صحيحــة؛ أو نطقهــا  ــا مــن ذل ــّن لن  يتب

عــى نحــو صحيــح، عــاده إذا، معرفــة بنيــة الكلمــة أي: وزنهــا ونوعهــا 

وجنســها وتجرّدهــا مــن الزوائــد أو زيــادة حــروف عليهــا؛ ومعرفــة 

الحــروف املحذوفــة مــن املثبتــة فيهــا؛ واملبــدل مــن الحــروف واملقلــوب 

ــول. ــا واملعل منه

ــال؛  ــث األفع ــن مباح ــة ضم ــة الرفي ــذه املعرف ــق ه ــن تحقي وميك

وتقســيمها إىل مجــرد ومزيد؛ ويف إســناد الفعــل إىل الضائر، واالشــتقاقات 

ــى نتجّنــب الخطــأ يف  التــي يقبلهــا الفعــل واالســم؛ والتفريــق بينهــا، حتّ

ــن[ ــل: صيّغ:]ُمتِقن[و]متَق ــن مث ــكل م ــابهة يف الش ــغ املتش ــراءة الصيّ ق

ــع  ــي يق ــاء الت ــن األخط ــا م ــر؛ وغره ــل األم ــف فع ــن[ ويف تري و]ِمتَْق

فيهــا املتعلّمــون واملتخرجــون خاصــة؛ وبعــض الناطقــن باللســان العــريب 

ــة. ــة الكافي ــة العناي ــة الرفي ــون باملعرف ــم ال يعتن ــح عامــة، ألنّه الفصي

ــه يكــون قــد اكتســب  ــه إذا اســتقامت للمتعلــم تلــك املعرفــة، فإنّ  إنّ
ــة  ــة لغوي ــة معرفي ــة، وهــي كفاي ــة العربي ــة* الكلم ــة ببني ــة عميق معرف
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فرعيــة مختزنــة يف ذهنــه، يرجــع إليهــا كلــا أعوزتــه الحاجــة يف كالمــه 
املنطــوق خاصــة، ألّن أكــر مــا يظهــر الخطــأ يف تريــف الكلــات 

ــفوية. ــة الش ــو: املارس ــا، ه وضبطه

ــة، إالّ بعــد مراحــل مــن  ــم إىل اكتســاب هــذه املعرف وال يصــل املتعل
ــا جميعــا. ــه؛ ولكــن املراحــل األوىل هــي أهمه تعلّم

ــة  ــغ مختلف ــة إىل صيّ ــل الكلم ــى تحوي ــة( ع ــدرة )امللك ــا أّن الق ك
وتقليبهــا يف أوضــاع متباينــة ممكنــة لتبليــغ غــرض مــن أغــراض املتكلــم؛ 
دليــل عــى كفايــة رصفيــة وظيفيــة ميتلكهــا الناطــق، كــا يف قولــك مثــال: 
ــُدق  ــد، أَْص ــا ُمَحَم ــْوَل- يَ ــٌد الَق ــُدُق ُمَحَم ــْوَل-  يَْص ــٌد الَق ــَدَق)5( ُمَحَم َص
ــه- ُمَحَمــٌد ِصّديــٌق  الَقــْوَل- ُمَحَمــٌد َصــاِدٌق الَقــْوَل أو ُمَحَمــٌد َصــاِدٌق قَْولُ

ــْوَل... ــٌد الَق ــّدَق ُمحَم ــه- َص ق قَْولَ ــٌد ُمَصــدَّ ــُدوٌق- ُمَحَم ــٌد َص أو مَحَم

 إّن تأليــف هــذه الصيّــغ أو البنيــات انطالقا من البنية األوىل)األساســية( 
وهي:الفعل]َصــَدَق[، تأليفــا صحيحا، يدّل عــى اقتدار رصيف.

 أّمــا تطويــع هــذه البنيــات ألغــراض يــّوّد املتكلّــم إقرارهــا عــن شــخص 
محمــد يف كل مــرّة، مــن إثبــات الصــدق يف قولــه يف املــايض، أو النصــح لــه 
بالصــدق يف القــول باألمــر؛ مســتقبال، أو إقــرار صدقــه يف الحــارض؛ أو إثبــات 
صدقــه لفــرة عارضــة، أو إثبــات كــرة صدقــه فيــا يقــول يف كل األحــوال، 
فهــو كفايــة اتصاليــة، يقــول محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد يف بيــان 
فائــدة تعلـّـم الــرف ومســاهمته يف تحقيــق الكفايتن:»ومتى درســت علم 
الــرف أفــدت عصمــة متنعــك مــن الخطــأ يف الكلــات العربيــة وتقيك من 

اللحــن يف ضبــط صيغهـــــا، وتيــّر لــك تلويــن الخطــاب ...«)6(

لقــد اتفــق النحــاة القدامــى؛ ورأى املحدثــون مثلهــم، أّن علــم الــرف 
مــن أّجــل علــوم العربيــة موضوعــا؛ وأعظمهــا فائــدة، قــال جــالل الديــن 

الســيوطي:»... فمــن فاتــه التريــف، فقــد فاتــه املعظــم«)7(
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ــز  ــا، مُييّ ــاء وتخريج ــا بن ــزان ألفاظه ــة ومي ــاد اللغ ــرف إذن ع فال

صحيحهــا مــن فاســدها ومقبولهــا مــن شــاذها ، عمــال بأصــول اللغــة ومــا 

ــه أقيســتها وقوانينهــا. تســمح ب

  Compétence morphologique)8( 1-1 -الكفاية الرصفية

ــي  ــا يكف ــة: م ــة لغ ــوم: »الكفاي ــة واألدب والعل ــد يف اللغ ــاء يف املنج ج

( يقــال رجــل كفيُّــك من  ويغنــي عــن غــره، يقــال: )الَكفــيُّ والُكفــيُّ والِكفــيُّ

رجــل، أي حســبك مــن رجــل، أي: رجــل كافيــك ال حاجــة لــك إىل غــره«)9(  

ــه  ــم قــد حصــل ل ــة إذن مــن االكتفــاء، واإلشــباع، وكأّن املتعل فالكفاي

ــّا  ــا وم ــى منه ــا واكتف به ــد تّرّ ــا، أي: ق ــة م ــبّع يف معرف ــباع أو تش إش

ــليقة يف  ــن س ــتحرها ع ــار يس ــا، فص ــال تام ــا متثّ ــى متثّله ــا؛ حتّ يخّصه

ــا. مقامه

ويف الــرف، تنحــر هــذه الكفايــة يف معرفــة أبنيــة الكلــم العــريب، 

ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغيــرات بالزيــادة أو الحــذف أو التعديــل، انطالقــا 

مــن متثـّـل ذهنــي مجــرد للميــزان الــريف )أوزان الفعــل وحركاتــه وصيّــغ 

االســم و احتاالتــه( وخاصيــة االشــتقاق واإلمكانــات التــي تتيحهــا 

ــات. ــادة إىل الكل بالزي

ــة مــن املكتســبات،  ــة، بجمل ــم هــذه الكفاي ــل املتعلّ وميكــن أن يتمث

هــذه بعضهــا:

- معرفة آليات االشتقاق املمكنة يف العربية.

- كيفية الوصول إىل الجذر الثاليث أو الرباعي.

- معرفــة أزمنــة الفعــل ودالالتهــا وأهميــة الحــركات يف متييــز األبنيــة 

الرفيــة.
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ــة الرفية–وهــي فــرع مــن فــروع  أخــرا فــإّن مظهــر تكامــل الكفاي

الكفايــة اللغويــة العامــة- يف األداء اللغــوي، لَيظهــر يف الحــرص عــى أداء 

اللغــة مشــافهة وكتابــة؛ أداء مطابقــا لجميــع القواعــد الرفيــة املتعــارف 

عليهــا بــن متكلميهــا املتمكنــن.

2- الصورة يف العملية التعليمية

1-2- أهميتها

تتمثــل أهميــة الصــورة يف العمليــة التعليميــة؛ يف كونهــا تحتــل موضــع 

البديــل عــن الخــرة املبارشة)10(لــي تســهم يف توضيــح املعــاين واملفاهيــم 

العقليــة املناســبة للــيء موضــع الدراســة، ســواء أكان أمــرا مجــردا غــر 

ملمــوس أو شــيئا ماديــا ملموســا.

ــن  ــرى، ميك ــه أخ ــة إىل أوج ــا، باإلضاف ــه أهميته ــرز أوج ــذا أب إّن ه

حرهــا يف: 

• كونهــا عامــل تشــويق وتحفيــز يف التعلّــم، بإثــارة حــاس املتعلمــن 

وشــّد انتباههــم.

• تعّزز الدافعية  واالستعداد  للتعلّم. 

• تساعد عى تخزين املفاهيم العلمية املجردة.

• وسيلة لتنمية قدرة املتعلمن عى املالحظة والتمّعن..

• أداة لتنميــة قدراتهــم عــى التفكــر والتعبــر والنقــد واســتنتاج 

واالســتدالل  املالحظــة  العلــم:  بعمليــات  يســمى  مــا  أو  الحقائــق، 
والتفســر)11( واالســتنتاج 

• وســيلة لتقريــب املفاهيــم، دون تكلـّـف مشــقة إحضارهــا أو متثيلهــا 

. حقيقة
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• وســيلة لتقريــب األماكــن واألحــداث وأســباب حــدوث األشــياء 
ــة يف  ــس املختلف ــا كالتضاري ــال إليه ــف االنتق ــن تكلّ ــدال م ــا، ب ونتائجه

الطبيعــة أو األماكــن البعيــدة.

ــم مبظاهــر الحيــاة املاضيــة التــي يســتحيل إحضارهــا  • تعــرّف املتعلّ
اآلن.

ــاين  ــياء أو املع ــّور األش ــر ويف تص ــد يف التفك ــن الجه ــرا م ــر كث • توفّ
ــض. ــا ببع ــم، بعضه ــياء واملفاهي ــات األش ــردة وإدراك عالق املج

• تساعد عى بناء املقارنات يف الذهن بأقل صعوبة.

• تساعد عى استخالص حقائق املعلومات املعطاة يف الدرس.

ــوب  ــل املطل ــم يف الذهــن)12(– عــى األق ــاء املفاهي • تســاعد عــى بن
ــا-  تعلّمه

2-2- مميزات الصورة التعليمية

     تتميز الصورة التعليمية بـ:

	بعديها األفقي والعمودي

	األلوان

	الحجم

	إخفاء التفاصيل

	الحدود الظاهرة

3-2- مزاياها

ــر  ــا كث ــة، يفّضله ــائل التعليمي ــن الوس ــيلة م ــورة وس ــدُّ الص      تع
مــن املرفــن عــى عمليــة التعليــم، ســواء كانــت ملّونــة أو غــر ملونــة، 

ــة: لألســباب اآلتي
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• قلة تكاليفها.

• ســهولة تداولهــا مقارنــة بوســائل ماديــة أخــرى، مثــل: املجســات أو 

متثيــل املواقــف.

• إمكانية استغاللها فرديّا وجاعيا يف التعلّم.

• تحّقــق إمكانيــة التعــرّف عــى الواقــع الــذي يتعــّذر نقلــه إىل قاعــة 

الدراســة أو املخــر

• إمكانية استخدامها يف مستويات وأعار مختلفة.

• وســيلة جيّــدة ملســاعدة املتعلمــن ذوي صعوبــات يف التعلـّـم )الذيــن 

يعانــون تأخــرا أو ضعفــا علميا(.

• ُمَســاِعدة عــى ضبــط الســلوك داخــل القاعــة )الصــف(، ألنّهــا تتوفــر 
عــى عنــر املتعــة والتشــويق، يحبّهــا التالميــذ)13(

• ُمَساِعدة عى املشاركة الفاعلة واإليجابية.

4-2- أنواع الصّور املستغلّة يف عملية التعليم 

الصّور عموما، أنواع كثرة ومتنوعة، قد تكون :

ــتغل يف  ــي تس ــك الت ــة، كتل ــر حائطي ــة أو غ ــرة حائطي ــّورا كب • ص
إنجــاز نشــاط املحداثــة أو التعبــر الشــفهي، أو تكــون مصغــرة مرســومة 
أو مصــّورة مدمجــة يف الكتــب التعليميــة، لتوضيــح معنــى مــن املعــاين. 
مرســومة باليــد، تكــون إّمــا ملّونــة تلوينــا زيتيــا أو مائيــا، أو قــد تكــون 
ــة  مــن نــوع األبيــض واألســود، كــا قــد تكــون مأخــوذة عــن طريــق آل
ــوع مــن الصــّور؛  ــا يشــمله هــذا الن ــة( وأكــر م تصوير)صــّور فوتوغرافي
ــب  ــح لتقري ــث تصل ــة، حي ــداث مهم ــة أو أح ــخصيات تاريخي ــّور لش ص

الوقائــع التاريخيــة وروادهــا.
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• صــّور يف شــكل تخطيطــات موّضحــة لعالقــة املفاهيــم واملعــاين 

ــض. ــا ببع بعضه

• صــّور الخرائــط التوضيحيــة، تلــك التــي يســتغلّها أكــر، مجــال 

التضاريــس املختلفــة. الجغرافيــا لتوضيــح 

5-2- كيف نختار الصّور املناسبة للدرس

     حتـّـى تتحّقــق فائــدة مــن الفوائــد التــي أحصيناهــا آنفــا يف عمليــة 

التعليــم والتعلـّـم، يجــب القيــام بعمليتــن إجرائيتــن، ها:

• البحث

     وهــو : أن نبحــث عــن الصــّور املناســبة، أي التــي تتطابــق متامــا – 

إن وجــدت- أو تقــرب كثــرا مــن املعنــى أو الــيء موضــع التعلـّـم.

ــي بالغــرض دون  ــا أن تف ــرا، أي: ميكنه ــارة تقــرب كث      نقصــد بعب

أن تتســبّب يف تخطئــة املفهــوم أو يف تحريــف عالقــة مــن عالقاتــه مثــال، 

ــورة  ــاد الص ــم؛ إيج ــى املعلّ ــّذر ع ــه، إذا تع ــموحا ب ــذا مس ــون ه ويك

ــه للمتعلمــن. ــد إيصال ــا يري ــة مل ــة واملطابق املرغوب

• االنتقاء

     قــد يعــر املعلّــم عــى طائفــة مــن الصــّور التــي ميكــن أن تــؤدي 

غرضــه املنشــود، يف تجســيد مفهــوم مــن املفاهيــم أو تقريــب يشء 

مــن األشــياء، وهنــا يســتوجب عليــه أن ينتقــي أكــر الصــّور مالمئــة مــع 

ــا  ــت عليه ــد اتّفق ــا رشوط- ق ــر فيه ــي تتوف ــك الت ــة، تل ــه التعليمي غايت

مراجــع منهجيــات التدريــس عــن طريــق الصــورة املرســومة أو الصــورة 

ــي :   ــا ي ــا يف م ــن أن نعدده ــة- ميك التخطيطي
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• الوضوح	

• الحجم املناسب	

• املحتوى )املضمون( الصحيح والسليم.	

• عــى 	 الفنــي  العنــر  فيهــا  يطغــى  أال  أي:  القبــول، 

. لحقيقــة ا

• البســاطة، أي: ال تتداخــل فيهــا املعطيــات؛ وال تظهــر 	

ــة. ــر مفهوم ــدة غ ــياء معق ــاين واألش ــات املع ــا عالق فيه

• عقالنيــة: ليــس فيهــا مــن املبالغــات التــي تبعدهــا عــن 	

التصــورات الحقيقيــة لألشــياء أو املعــاين، كأن نعطــي تصــّورا 

معقــوال عــن أحجــام األشــياء أو تقديــرات املســافات، أو األلــوان 

ــخاص.  أو األش

• ظهــور مجــال عرضهــا:أالّ تكــون صغــرة يصعب مشــاهدة 	

ــن  ــغال املتعلم ــن انش ــّزز م ــرة، تع ــون كب ــا، وأن ال تك محتواه

ــكل  ــنى ل ــبة يتس ــون مناس ــى أن تك ــلبا، مبعن ــا أو س ــا، إيجاب به

ــوب عــى اختــالف أماكــن تواجدهــم  املتعلمــن مشــاهدة املطل

ــة. يف القاع

3- قراءة يف مقّرر الرصف للسنة الثالثة من التعليم االبتدايئ

1-3- التعريف بالكتاب املدريس املخّصص لهذا املستوى.

الكتاب بعنوان: كتايب يف اللغة العربية

موّجــه إىل مســتوى: الثالثــة مــن التعليــم االبتــدايئ/ إرشاف وتأليــف: 

ــروس/  ــن ع ــاح ب ــف ومفت ــر لوصي ــتاذين: الطاه ــاس واألس ــة غط رشيف

ــة. عائشــة بوســالمة وســباح معلم



  أهمية الصورة يف تعليم الرصف العريب86  

اآلداب و اللغات

ــة  ــارص: زهي ــن أربعــة عن ــة م ــم الرســومات والغــالف: مجموع تصمي
ــم حمــوم. ــة مجاجــي، كري ــد، فضل ــد بلعي يونــي، خال

أّما التصميم والركيب، فـهو: لـ: فوزية مليك.

مصــادق عليــه مــن لجنــة االعتــاد واملصادقــة للمعهــد الوطنــي 
للبحــث يف الربيــة، طبقــا للقرار رقــم: 149/م،ع، املــؤرخ يف: 14/03/2005

ــات املدرســية، ســنة:  ــوان املطبوع ــة، دي ــة الوطني إصــدار وزارة الربي
2011-2012

يتبــع هــذا الكتــاب )ريــاض النصــوص( لهــذا املســتوى بكتــاب مدّعــم 
ومكّمــل يف اللغــة العربيــة، يــأيت يف شــكل كــراس للتدريبــات يف األنشــطة 
التــي تــّم تناولهــا يف حصــة الــدرس، عنوانــه: كــراس النشــاطات اللغويــة/ 
الســنة الثالثــة مــن التعليــم االبتــدايئ.، بــاإلرشاف نفســه، وتأليــف: عائشــة 
بوســالمة، وســباح معلمــة. أّمــا تصميــم الرســومات والغــالف، فــكان لـــ: 

زهيــة يونــي، بينــا التصميــم والركيــب فــكان لـــ: فوزيــة مليــك دامئــا.

يحتل محتوى هذا الكراس: 95 صفحة.

مصــادق عليــه مــن طــرف لجنــة االعتــاد واملصادقــة للمعهــد الوطني 
للبحــث يف الربيــة، التابــع لــوزارة الربيــة الوطنيــة، طبقــا للقــرار، رقــم: 
369 م،ع املــؤرخ يف: 04/05/2010 ، ديــوان املطبوعــات املدرســية، ســنة: 

2011-2012

يغطــي هــذا الكــراس املحــاور والوحــدات املرمجــة يف: )كتــايب يف اللغة 
العربيــة(، خّصــص لــكل وحــدة ثــالث صفحــات، ترمــي كل صفحــة منهــا، 

إىل بنــاء كفــاءة معينــة، ميكــن أن نقــرأ هــا كــا يــي: 

• ــم 	 ــاءة فه ــاء كف ــدا، أي بن ــا جي ــراءة فه ــص الق ــم ن فه

ــوب. املكت
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• ــغ والراكيــب وتوظيفهــا، 	 التدريــب عــى اســتعال الصيّ

ــات مختلفــة. ــغ والراكيــب يف وضعي أي كفــاءة توظيــف الصيّ

• تدريبــات كتابيــة، أي: كفــاءة تحريــر نص قصر ومنســجم 	

وســليم من األخطــاء اللغويــة واإلمالئية.

1-1-3- قــراءة يف منهجيــة تأليــف »ريــاض النصــوص« وأهدافــه 

التعليميــة

يتضمــن الكتــاب يف مســتهله تقدميــا للمؤلفــن، يوّضحــون فيــه، النقاط 

اآلتية: 

• أّن الكتــاب جــاء اســتجابة لخــط اإلصــالح الربــوي الــذي 	

رشعــت فيــه وزارة الربيــة الوطنيــة.

• أنّه جاء وفق الرنامج الرسمي الذي وضعته الوزارة. 	

• جــاء مبنيــا عــى منهجيــة املقاربــة بالكفــاءات واملقاربــة 	

النصيــة.

• ــه 	 ينــدرج ضمــن سلســلة ســميّت: ريــاض النصــوص، ألنّ

ــة. ــن النصــوص املتنوع ــل ريّاضــا م ميثّ

• ــوز 	 ــّك الرم ــة ف ــن مرحل ــال حاســمة م ــل نقطــة انتق ميثّ

ــول. ــوص أط ــع نص ــل م ــرة إىل التعام ــوص القص ــراءة النص وق

• تنطــوي نصوصــه عــى أبعــاد جاليــة وأدبيــة ووظيفيــة 	

للغــة.

• يحّقــق ثراؤهــا املقاربــة النصيــة التــي ينــّص عليهــا 	

املنهــاج.
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• تشــّكل النصــوص فيــه انطالقــة كّل النشــاطات اللغويــة: 	
قــراءة، تعبــر، كتابــة.

• ميّكــن الكتــاب مبــا يحتويــه مــن مــادة لغويــة، مــن إرســاء 	
ــية. الكفاءات األساس

• يراعــي االنســجام بــن كّل النشــاطات، حيــث يســمح 	
باالنتقــال مــن نشــاط إىل آخــر دون إحــداث قطيعــة يف التعلّات، 
ــق  ــل يحّق ــة ككّل متكام ــى إدراك اللغ ــذ ع ــاعد التلمي ــا يس م

ــة. ــات املختلف التواصــل يف الوضعي

• أنّه  وسيلة التلميذ لبناء اسراتيجية القراءة الجيّدة.	

• تــّم تنــاول الظواهــر اللغويــة فيــه بكيفيــة مبســطة جــّدا، 	
لتحســيس التلميــذ بهــا.

• ــة بعــدا أكــر.	 ــزة خاصــة، تظهــر يف إعطــاء الكتاب ــه مي ل
)تأخــذ بيــد التلميــذ مــن مرحلــة تنظيــم الورقــة إىل غايــة إنتــاج 
نــص كتــايب منســجم( وهــذا مــّرر عــى أنـّـه وضــع عى أســاس من 
نتائــج الدراســات الحديثــة جــّدا** كــا يذكــر أصحــاب التقديــم.   

2-1-3- قراءة يف البناء الداخيل)محتوى الكتاب ووحداته(

ميتــد محتــوى الكتــاب عــى 191 صفحة.ويــأيت هــذا املحتــوى يف 
عــرة محــاور، تضــّم ثالثــن وحــدة تعلّميــة، تشــمل كّل وحــدة مجموعــة 
ــراءة  ــي الق ــع صفحــات تتصدرهــا صفحت مــن النشــاطات؛ تســتغرق أرب

ــي توظيــف اللغــة. ــّم صفحت ــر الشــفوي ث والتعب

ــل  ــايب يف موضــوع مــا يحت كــا يشــتمل كّل محــور عــى مــروع كت
صفحتــن باإلضافــة إىل صفحــة النــص التوثيقــي  والوقفــة التقييميــة التــي 

يختتــم بهــا املحــور.
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ــتغالل  ــمح باس ــل يس ــبوع كام ــالل أس ــور خ ــوى كّل مح ــدرّس محت ي
ــدا )14( ــا مفي ــتغالال منهجي ــص اس الن

ويختم املؤلفون تقدميهم للكتاب بالتأكيد عى: 

• القــراءة 	 نشــاطات  تحتلهــا  التــي  القصــوى  األهميــة 

والتعبــر والكتابــة، بوصفهــا كفــاءات متّصــل بعضهــا ببعــض 

ووســائل ملعرفــة اللغــة كنظــام، متكامــل.

• أّن هــذه الكفــاءات وســائل ملعرفــة كيفيــة توظيــف 	

اللغــة يف وضعيــات حقيقيــة وملقاصــد متعــّددة.

• ــال مــن اللغــة، لــدى 	 ــن الفّع أّن ســعيهم لتحقيــق التمّك

التالميــذ هــو الهــدف األّول مــن وضــع هــذا الكتــاب.

2-3- قراءة يف برنامج الرصف املقّرر عىل تالميذ هذا املستوى

ــع )15(  ــرف يف هــذا املســتوى، ســبعة مواضي ــج ال      يتضمــن برنام

قــد أدرجــت يف خانــة صيّــغ وظواهــر نحويــة، وتســعة مواضيــع تريفيــة 

مدرجــة يف خانــة مســتقلة، هــي خانــة الــرف.

ميكن أن نوّضح هذا اإلدراج يف الجدول املوايل :
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وقــد وردت مواضيــع الخانــة الثانيــة مفّصلــة تفصيــال، ال نــراه منهجيــا 

أو مســاعدا عــى رصــف املعرفــة املــرادة يف ذهــن التلميــذ وال عــى 

ــا بعــد. ــه مــن اســتحضارها يف م ــذي ميّكن ــم ال ــا التنظي تنظيمه

ــم  ــل ومنظّ ــو مجم ــى نح ــع، ع ــك املواضي ــكان إدراج تل وكان يف اإلم

ــاورة. ــة املج ــا نوّضحــه يف الخان ــر، ك أك

ونشــر هنــا إىل أنّــه قــد حصــل حــذف لبعــض الــدروس التــي كانــت 

ــث  ــرف، حي ــع ال ــض مواضي ــا بع ــا فيه ــنوي، مب ــدرج الس ــّررة يف الت مق

وزّعــت وثيقــة الحــذف****** عــى املعلمــن، بهــدف مراعــاة هــذا التعديــل 

الحاصــل يف الرنامــج.

واملواضيع املحذوفة يف نشاط الرف، ستة، هي:

* أنَت، أنِت، أنتا، أنتم

* هو، هي، ها، هم

* أوظّف الضمرين املتصلن: ــــــــه، ها

* أنا، أنَت، أنِت

* ي، َك، ِك، ـــــــه، ها

* أوظّف فعل األمر.

3-3- قراءة يف التوزيع واإلدراج

• كان مــن املفيــد لــو ابتــدءوا بالفعــل قبــل االســم، ولكــن 	

رمّبــا بــدءوا باالســم لســهولته وعــدم ارتبــاط داللتــه بزمــن معــّن 

عكــس الفعــل.
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• ــوع 	 ــت الجم ــو برمج ــدة ل ــتكون أكي ــدة س ــت الفائ كان

الســاملة أّوال، ثــم جمــع التكســر، عــى اعتبــار أّن الجمــع األخــر 

ال ميكــن أن يكــون عــى هيئــة الجمعــن األّولــن، فهــا مقدمــة 

ــون العكــس. ــن أن يك ــع التكســر وال ميك ــة جم ملعرف

• برمجــت املواضيــع الرفيــة املذكــورة آنفــا، يف خانــة 	

بينــا خّصصــت خانــة  تراكيــب وظواهــر نحويــة،  عنونهــا: 

الــرف، لجملــة مــن املواضيــع التريفيــة )إســناد الفعــل املــايض 

واملضــارع واألمــر إىل الضائــر(، واســتبدال االســم بالضمر)ضائر 

الغائــب ( واســتبدال االســم بالضمــر املتصــل. وال نــدري أســاس 

هــذا التوزيــع، أي هــذا الفصــل بخانتــن، ال تريــر لذلــك يف 

ــاب؟ ــة الكت مقدم

4-3- مالحظات عىل الدرس الرصيف املقّدم يف هذا املستوى

      أهــم مــا ميكــن أن نالحظــه عــى دروس الــرف املرمجــة، مــن 
حيــث طريقــة عرضهــا وتطبيقهــا، مــا يــي: 

ــر  *يقــوم الــدرس عــى ثــالث خطــوات رئيســة، هــي: أالحــظ – أتّذكّ
ــدرّب. – أت

تــوازي هــذه الخطــوات، خطــوات كان معمــوال بهــا يف الطريقــة 
ــن أو  ــة/ االســتنتاج أو القاعــدة/ التمري ــص أو األمثل الســابقة، وهــي: الن

ــب. التدري

*االختصــار يف مضمــون كل خطــوة، واالختصــار مظهــر إيجــايب، ولكــن 
ال يجــب أن يكــون عــى حســاب بعــض املفاهيــم الروريــة.

* اعتــاد التدريبــات عــى اإلنشــاء املكتــوب، وذلــك هــو هــدف 

الطريقــة الجديــدة، حيــث تنشــد تدعيــم وتطويــر ملكــة الكتابــة لــدى 
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املتعلـّـم، ولكــن يجــب أن ننتبــه أّن تدعيــم ملكــة اإلنشــاء الشــفهي، مهمة 

جــّدا، حيــث ميكــن أن تكــون الكتابــة قامئــة عــى مجــرد الحفــظ والنقــل.

ــل:  ــن مث ــه، م ــم ذات ــا، أي إىل املتعلّ ــناد إىل األن ــة اإلس ــي صيغ * توح

ــم يف الفعــل التعليمــي،  ــر، أتــدرّب، بــإرشاك املتعلّ أتعــرّف، أالحــظ، أتّذكّ

حيــث البــّد مــن إيقاظــه ليبــذل الجهــد الــالزم يف تحصيــل املعرفــة، مــن 

ــغ. خــالل مخاطبــة نفســه بهــذه الصيّ

ــد، يف  ــدأ التجري ــى مب ــة، ع ــائل الرفي ــم املس ــة تعلي ــوم عملي * تق

حــن أّن املتعلّــم يف هــذه املرحلــة، ال يــزال محتاجــا إىل الوســائل املاديــة 

ــم وترســيخها. ــب املفاهي املســاعدة عــى تقري

* ال تجّســد كّل الصــّور املرافقــة للــدروس، املفهــوم الــريف املطلــوب 

ــي يؤخــذ  ــرة الت ــص أو الفق ــاين الن ــد مع ــا تجّس ــه واســتيعابه، وإمّن تعلَّم

منهــا املثــال، عــى نحــو مــا نــراه يف صــورة درس: جمــع املذكــر الســامل)16(، 

والصــورة املرافقــة لــدرس: جمــع املؤنــث الســامل)17(، وتلــك التــي رافقــت 

درس: املفــرد والجمــع)18(، أو ال تعكــس ســوى جــزء مــن املعرفــة الرفيــة 

املطلوبــة للتعلـّـم، مثــل صــورة  درس: املذكّــر واملؤنــث)19(، وصــورة درس: 
الفعــل)20(

* مل يتعــرّف التلميــذ عــى اســم املعنــى يف الــدرس الخــاص بالتعــرّف 

عــى االســم، فكيــف يتــرّف مــع كلمــة: )النهــار(، يف التدريــب رقــم: 3 

وكلمــة: )يــوم(، يف التدريــب رقــم: 1.

ــل  ــايض وفع ــل امل ــب الفع ــر إىل جان ــل األم ــن فع ــال ع ــرد مث * مل ي

املضــارع، يف درس الفعــل، وعــدم إدراجــه هنــا، يرّســخ لــدى التلميــذ، أّن 

[، أي مــايض ومضــارع. ــُرُ ــَح[ و]أَنْ ــة ]َمَس الفعــل يكــون عــى هيئ
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وإذا كان ذلــك بهــدف عــدم تكثيــف املعرفــة، وتجزئتهــا، فــإدراج 

ــلَّ مببــدأ التــدّرج يف تقديــم املعــارف؛  فعــل أمــر واحــد كمثــال، ســوف يُخِّ

وإيــراده يف هــذا املوضــع، ســيكون كافيــا لإلملــام بــأّن الفعــل يف العربيــة، 

إمّنــا يكــون عــى صيغة:املــايض أو املضــارع أو األمــر.

 وهــل تأخــر معرفــة فعــل األمــر إىل نهايــة الرنامــج)21( وعــدم تقدميــه 

عــى طريقــة املســائل األخــرى، ســيكون أكــر فائــدة؟

* إّن إشــكالية اســم املعنــى تعــود مــن جديــد يف درس املذكــر واملؤنث، 

وســتطرح نفســها دامئــا، مــادام التلميــذ مل يتعــرّف عليــه مــن قبــل، )يف 

حينــه(، وعــدم معرفتــه، يســاعد التلميــذ يف التعــرّف عــى النوعن)املذكــر 

واملؤنــث( عــن طريــق الشــكل الخارجــي، وليــس باعتبــار املعنــى، والدليل 

ــا  ــع( وم ــة، البائ ــم: 1 )البائع ــب رق ــوارد يف التدري ــال ال ــك املث ــى ذل ع

ورد يف التدريــب، رقــم: 2 )طويــل، حفيــد، جميــل، كبــر، ســعيد، صغــر، 

مشــغول(، حيــث أّن املطلــوب هــو: إضافــة تــاء التأنيــث التـّـي تفــرّق بــن 

االســمن، وعليــه فــاإلدراك هنــا، إدراك شــكي ال مفهومــي.

* ملــاذا مل تــدرج أمثلــة عــن جمــع املذكــر الســامل وجمع املؤنث الســامل، 
يف درس املفــرد والجمــع، حتـّـى يرســخ يف ذهــن التلميــذ، أّن مــا ورد عــى 
هيئــة هذيــن الجمعــن هــو أيضــا جمــع، وحتـّـى ال يُفاجــأ يف مــا بعــد أن 
ــاذا االقتصــار عــى  ــر يشء وجمــع املؤنــث يشء آخــر،  أي مل جمــع املذكّ
ــة:  ــم: 1  كلم ــب رق ــورد يف التدري ــه يُ ــع التكســر؟ خاصــة أنّ ــراد جم إي

)دجاجــات(؟

* ملــاذا يــورد أمثلــة يف التدريــب عــى جمــع املؤنــث الســامل يف درس 

جمــع املذكــر الســامل )إيــراد كلمــة: )الدرّجــات(، وهــو مل يعــرّف التلميــذ 

بهــذا األخــر؟ فالتلميــذ هنــا معــرّض للتخليــط؛ باإلضافــة إىل أنـّـه اضطراب 

م يف الــدرس واســتخلص للتذكّــر. بســبب عــدم االلتــزام التـّـام مبــا قــدِّ
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* املعرفــة التــي قدمــت يف درس املفــرد والجمــع، هــي نفســها التــي 

وردت يف درس جمــع التكســر، حيــث ال توّضــح يف هــذا األخــر، القرينــة 

التــي مييّــز بهــا التلميــذ جمــع التكســر مــن جمــوع أخــرى، وإمّنــا يوّضــح 

ــابق  ــدرس الس ــرار ال ــى غ ــع ع ــرد والجم ــم املف ــن االس ــرق ب ــه الف في

ــّدم يف الصفحــة: 56  املق

والســؤال املطــروح هنــا: كيــف للتلميــذ أن يتعــرّف عــى جمــع 

التكســر ومييّــزه يف مجموعــة أســاء واردة عــى هــذه الصيغــة؟

*أّمــا مــا ميكــن مالحظتــه عــى التدريبــات، فصياغتهــا اللغويــة، حيــث 

ــم: 3، ص:  ــل التدريــب رق ــارة ]يف الجمــع[، مــن مث يتكــّرر اســتعال عب

56: )اســتخرج مــن الفقــرة الثانيــة للنــص ص: 54 الكلــات التــي جــاءت 

يف الجمــع(

والتدريــب، رقــم: 1، ص: 66: )أكتــب هــذه الكلــات يف كراســك، وضع 

دائــرة حــول الكلــات التــي جــاءت يف الجمع(

والتدريــب، رقــم: 1، ص: 74: )أكتــب يف كراســك األســاء التــي جــاءت 

يف جمــع املؤنــث الســامل فقــط(.

*كان مفيــدا لــو جــاء مطلــب التدريــب، رقــم: 2 ، ص: 70 عــى هــذا 

النحــو: )أكتــب يف كراســك األســاء اآلتيــة، ثــّم حّولهــا إىل جمــع املذكــر 

الســامل( بــدل: )أكتــب يف كراســك األســاء اآلتيــة، ثــّم حّولهــا إىل الجمــع(

ــع  ــق بجم ــا يتعل ــر هن ــذ أّن األم ــد للتلمي ــّرر التأكي ــى يتك ــك حتّ وذل

املذكــر الســامل وليــس بجمــع آخــر، خاصــة أّن الكلــات تحتمــل أن تــرّد 

إىل جمــع اإلنــاث)22( وأّن كلمــة )بائــع( ميكــن جمعهــا عــى )باعــة( وهــو 

جمــع تكســر كــا تــرى.
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*نتســاءل ملــاذا اســتعال كلمــة )أوظـّـف( يف: أوظـّـف الضائــر: أنــَت، 
أنــِت، أنتــا، أنتــم، أنــنت؟ مــا دام أّن األمــر هنــا يتعلــق بتريــف الفعــل 
مــع هــذه الضائــر وحســب، أي ليــس هنــاك توظيــف للضمــر أو للفعــل 
ــذي يلحــق  ــر ال ــا هــو مالحظــة التغي ــر هن ــة، إذ األم ــة تام داخــل جمل
ــة  ــر يف صيغ ــر، أي تغي ــن الضائ ــر م ــنده إىل ضم ــا نس ــل عندم الفع

الفعــل وليــس توظيــف لــه أو للضمــر.

وملاذا صياغة مطلب التدريب عى النحو :

اســتعمل الضائــر: أنــَت، أنــِت، أنتــا، أنتــم، أنــنت، مــع األفعــال اآلتيــة: 
قــر، فــرح، صنــع، بــدل: رصّف األفعــال: قــر، فــرح، صنــع، مــع الضائــر: 
ــق باســتعال الضمــر أم  ــنت، فهــل األمــر يتعل ــم، أن ــا، أنت ــِت، أنت ــَت، أن أن
بتريــف الفعــل؟ خاصــة أّن االســتعال أو التوظيــف يقتي وجود الســياق.

ملــاذا عــدم االلتــزام مبصطلــح: )رّصف( أو )أســند(، حتّــى يــدرج عليــه 
ــه ســيصادف هذيــن املصطلحــن خــالل كّل املراحــل  التلميــذ، مــا دام أنّ

الالحقــة مــن تعلمــه؟ 

4- مناذج من تعليم بعض املسائل الرصفية القاعدية
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تعلَّم الفعل، أزمنته وأنواعه -1-1

ــدا، البــّد  ــم أزمنــة الفعــل، وحتّــى تُــْدرَك معــاين هــذه األزمنــة جيّ لتعلّ

مــن هــذه الصــّور التــي سيســتوعب عرهــا )بالتمّعــن فيهــا ؛ وبقليــل مــن 

املســاعدة( الطفــل، معنــى زمــن املــايض وزمــن الحــارض وزمــن املســتقبل، 

ويتعلـّـم باملقابــل أنــواع الفعــل: املــايض، املضارع، األمــر. ويتمّكــن بعد ذلك 

مــن القيــاس عليهــا بــرب أمثلــة كثــرة مــن وســطه املــدريس والعائــي.

ــا  ــئلة يطرحه ــن أس ــّد م ــة، الب ــة الرفي ــذه املعرف ــخ ه ــى تُرّس وحتّ

ــذه  ــه ه ــن ذهن ــرّب م ــى تُق ــتيعابية؛ حت ــئلة االس ــمى باألس ــم، تس املعلّ

ــة يف الــرف  ــة قاعدي ــة، وهــي معرف ــة الثالث ــة يف أبعادهــا الزمني املعرف

ــة.  ــارف الجزئي ــن املع ــر م ــا كث ــي عليه ــريب، تنبن الع

ميكن أن نتصّور هذه األسئلة مع أجوبتها، كا يي :
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• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• ــز الزمنــي الــذي تحصــل 	 إذا فهــم الطفــل اإلطــار أو الحيّ

فيــه األفعــال عــادة؛ وإذا ترّســخت يف ذهنــه معرفــة بــأّن األفعــال 

ــن الحــارض أو  ــز الزم ــن املــايض أو حيّ ــز الزم ــا يف حيّ تحصــل إّم

الزمــن املســتقبل، فإنـّـه لــن يواجــه صعوبــة كبــرة يف فهــم أنــواع 

الفعــل يف اللغــة العربيــة؛ وســيصل بعــد ذلــك إىل اســتنتاج عــدد 

أنــواع الفعــل يف العربيــة التــي تســاوي عــدد األزمنــة املوجــودة، 

بــل أكــر مــن ذلــك ســيفهم أّن هذه األنــواع تطابــق تلــك األزمنة، 

ويتــم التوّصــل إىل ذلــك مبســاعدة املعلّــم طبعــا.
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• االستنتاج	

مالحظة

ــا  ــرة، ألنه ــل؟ يف كّل م ــاذا يفع ــة: م ــى طــرح الســؤال بصيغ ــز ع نركّ

الصيغــة التــي تعــّر أو توحــي بالقيــام بفعــل معــّن، ومتــى؟ ألنّهــا 

ــل. ــه الفع ــل في ــذي حص ــن ال ــن الزم ــار ع ــتدعي االستفس تس

الصــّور التــي ســنعتمدها يف تعليــم هــذه املعــارف الرفيــة ونطمــح 

ــون  ــب أن تك ــّور يج ــي ص ــم، ه ــل املتعل ــن الطف ــن ذه ــا م إىل تقريبه

مقبولــة مــن حيــث حجمهــا ومحتواهــا، لــي ترفــق بالــدرس  يف الكتــاب 

ــّر  ــن أن تك ــم، وميك ــّور يف كتبه ــذه الص ــرون ه ــذ س ــدريس، فالتالمي امل

ــا  ــودة إليه ــّم الع ــاب، ث ــا يف الكت لتعــرض عــى الســبورة أوال دون رؤيته

بعــد ذلــك ملزيــد مــن التمّعــن فيهــا ويف املعــاين التــي نريــد نقلهــا إليهــم.

تعلّم االسم -1-2

متّعن يف الصّور املوالية.

نطرح السؤال، ما هذه؟ أو ما هذا؟

ونتدرج يف السؤال باإلشارة إىل رقم الصورة.



  أهمية الصورة يف تعليم الرصف العريب100  

اآلداب و اللغات

• االستنتاج	
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عــد إىل الصــّور، اكتــب يف الفــراغ الثــاين، مــا إذا كان محتــوى الصــورة، 

اســم ذات أم اســم معنــى.

ــى ترّســخ معرفــة االســم  البــّد أن نحــرص عــى تفريــع الســهمن، حتّ

ــه املوّضحــن. بنوعي

نطلــب مــن التالميــذ أن يعــّددوا أســاء لــذوات أخــرى حســب املجــال 

أو الصنــف الــذي ينتمــي إليــه كل اســم، فيقــول مثــال، انطالقــا مــن:

 الصورة 1 : رسير، كريس، طاولة

الصورة 2 : سيارة، حافلة ، قطار، دراجة...

الصورة 3 : قلم رصاص، سيالة، ممحاة...

الصورة 4 : غيوم، جبل، سحاب، وادي.

الصورة 5 : حصان، بقرة، خروف...

الصورة 6 : مذياع، هاتف، حاسوب...

الصورة 7 : فتى، امرأة، صبي، رضيع...

الصورة 8 : االستيقاظ، األكل، التنظيف، الجلوس...

الصورة 9 : الفوىض، الراخ، التصفيق، الصياح...

الصورة 10 : القراءة، الصالة، الرسم، املجموعة...

الصورة 11 : االبتسامة، الغضب، االنزعاج، املرح...

الصورة 12 : التوقف، االنطالق، الوصول، النزول... 

وبهــذه الوســيلة، نكــون قــد حققنــا هدفــن، أحدهــا: معــريف واآلخــر 

إجرايئ.
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• املعريف 	

يتمثــل يف معرفــة مــا هــو اســم الــذات، حيــث تخــرج باســتنتاج أنّــه 
ــل؛  ــى، باملقاب ــا هــو اســم املعن ــوان واألشــياء، وم يشــمل اإلنســان والحي

حيــث يشــمل كّل ســلوك أو حركــة أو شــعور.

 يكون هذا تعليقا عى الصّور وتدعيا للفهم واإلدراك.

• اإلجرايئ 	

تعــداد أســاء الــذوات وأســاء املعــاين املوجــودة بحــوزة الطفــل أي: 
يف رصيــده.

• هدف معريف عام	

ــن أدوات، إنســان،  ــا م ــة بن ــياء املحيط ــأّن كّل األش ــة ب ــيخ املعرف ترس
ــوم  ــي نق ــلوكات الت ــركات والس ــاء ذوات. وكل الح ــي أس ــات، ه حيوان

ــاين. ــا، هــي أســاء مع ــي نشــعر به ــا؛ وكل األحاســيس الت به

اســم املعنــى أصعــب مــن اســم الــذات يف تعلّمــه، يحتــاج 	 
إىل وســائط ال يطلبهــا اســم الــذات، لكــن 

ــات  ال يجــب أن تكــون هــذه الوســائط معقــدة أو تقــوم عــى تركيب
توحــي مبعــاين خالفــا لتلــك التــي نقصدهــا.

تعلّم املذكر واملؤنث : -1-3
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* نعلّــم التلميــذ كيفيــة القيــاس عــى املثــال املعطــى، للحصــول عــى 

أســاء مذكــرة وأســاء مؤنثــة أخــرى، متامــا كالطريقــة التــي نعتمدهــا 

يف تركيــب الجمــل عندمــا نــرب لــه مثــاال عــن جملــة ونطلــب منــه أن 

ينســج جمــال أخــرى عــى املنــوال نفســه.

إّن التلميــذ يســتطيع بنــاء عــى هــذه املســاعدة وبتوجيــه املعلّــم أن 

ــاه أن  ــة إذا وجهن ــة، خاص ــرة واملؤنث ــاء املذك ــد األس ــى عدي ــل ع يحص

يركّــز تفكــره عــى موجــودات غرفتــه أو موجــودات املطبــخ أو موجودات 

محيطــه املــدريس واملحيــط الخارجــي.
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تعلّم املفرد واملثنى والجمع وأنواع الجمع -1-4

  يســأل املتعلـّـم عــن مــا متثله كل صــورة، ويعمــل عى إيصاله الســتنتاج 

نــوع الجمــع املــراد، بعد التــدّرج من املفــرد إىل املثنــى فالجمع.
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الخامتة

ــذا  ــل ه ــى األق ــة، أو ع ــية ذاتي ــة حس ــال عملي ــم الفّع      إّن التعلّ

ــم:  ــح دور املعلّ ــث يصب ــه، حي ــر في ــب أن تس ــذي يج ــاه ال ــو االتج ه

التوجيــه املســتمر واملتابعــة والتقويــم؛ أكــر منــه تلقينــا، فيهــا )الوضعيــة 

التعليميــة( ينمــو دور املتعلــم، حيــث تقــوم عــى تحريــك دوافعــه 

ــه. ــم بنفس ــازا للتعلّ ــه إنج ــاظ قدرات ــا وإيق وإثارته

ــا فّعــاال،  ــا حققنــا تعلّ       مــن جهــة أخــرى؛ ميكــن الحكــم عــى أنّن

كلــا أمكننــا ربــط عمليــة التعلـّـم بالبيئــة الحياتيــة واالجتاعيــة املحيطــة 

باملتعلــم، ألّن شــئون الحيــاة كثــرا مــا تكــون هــي نفســها مــادة التعلّــم، 

وهــذا مــا قصدنــا إليــه بتوجيــه فكــر املتعلــم إىل الغرفــة واملطبــخ 

واملدرســة واملكتبــة والشــارع والســوق؛ لــرب األمثلــة عــن االســم 

ــث. ــر واملؤن ــوع واملذك ــل والجم والفع

ــم الــرف فّعــاال، البــّد مــن توصيــل مســائله عــن  ــى يكــون تعلّ وحتّ

ــه؛ ال يكــون فّعــاال،  طريــق اكتشــافها ال اســتقبالها، حيــث أّن التعليــم كلّ
ــم باكتشــافه ال باســتقباله )23( إالّ إذا قــام املتعل

ــه  ــاض النصــوص-« ، في ــة- ري ــايب يف اللغــة العربي ــإّن »كت       أخــرا ف

مــن اإليجابيــات ومــن املآخــذ التــي تســّجل عليــه يف مــا يخــّص املعــارف 

الرفيــة والتدريبــات املرفقــة، وميكــن رّد هــذه املآخــذ إىل انشــغال 

مؤلفــي هــذا املســتند؛ بوضــع نصــوص القــراءة ومطالــب التعبــر، 

اســتجابة لدواعــي البيداغوجيــة الجديــدة، أكــر مــن انشــغالهم بتقديــم 

ــة. ــر اللغوي الظواه
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الهوامش

)setondnE(

ــق:  ــي، تحقي ــن جن ــح اب ــو الفت ــازين، أب ــاب امل  )2( املنصــف عــى رشح كت

ــي، القاهــرة، ســنة: 1373هـــ ،ص: 36 ــى الحلب ــم مصطف إبراهي

ــة  ــرون ، مطبع ــاش وآخ ــه ش ــم ط ــف، هاش ــم التري ــّذب يف عل  )3( امله

ــرف( ــخ، ص: 30 )بت ــدون تاري ــة، ط: 1، ب ــت الحكم بي

الديــن عبــد الحميــد، املكتبــة  التريــف، محمــد محــي   )4( دروس 

7 1990م،  ص:  1411هـــ  ســنة:  بــروت،  العريــة، صيــدا 

 * معرفــة )إملــام( بهيئتهــا الثابتــة واملتغــرة التــي ميكــن أن تتحــول إليهــا 

وتصــاغ فيهــا.

ــَدَق  ــل: َص ــول. ومتعــد، مث ــَدَق محمــد الق ــل: َص ــون الزمــا ، مث )5( يك

ــي و  ــة، حســن بيوم ــال العربي ــف األفع ــول. أنظــر معجــم تري ــد الق محم

خليــل كلفــت وأحمــد الشــافعي، دار إليــاس العريــة، للطباعــة والنــر، ط: 

1، القاهــرة، ســنة: 1989، ص: 485

)6( دروس التريف، محمد محي الدين عبد الحميد، ص:6-7

)7( أي: معظــم اللغــة. املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، الســيوطي جــال 

الديــن، تحقيق:محمــد أبــو الفضــل اليخــاري، ج: 1، ص: 330

)8( هــي معرفــة أو قــدرة ظاهــرة يف مجــال خــاص، ويف النحــو التوليــدي، 

ــا املعرفــة املختزنــة التــي ميتلكهــا كل فــرد يف لغتــه. يعرّفهــا شومســي، بأنّه

  »La compétence est une connaissance ou une capacité reconnue 
dans un domaine particulier… En grammaire générative, pour N, 
Chomsky , »La compétence est la connaissance implicite … que tout 
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individu possède de sa langue» Dictionnaire pratique de didactique 
de FLE, Jean- Pierre ROBERT , Editions OPHRYS, 2002, p : 30

Voir aussi : Dictionnaire de didactique du français langue 
étrangère et seconde, Jean Pierre Coq, édition : Jean Pencreac’h, 
paris :2003, p : 48

 )9( املنجــد يف اللغــة واألدب والعلــوم، األب لويــس معلــوف اليســوعي، ط: 

6، املطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت، بــدون تاريــخ، ص: 736

 )10( التدريــس الفّعــال، تخطيطــه، مهاراتــه، اســراتيجياته، تقوميــه، عّفــت 

مصطفــى الطنــاوي.

 )11( يســتدل مــن خــال الرســم أو الصــورة، أو يســتنتج معنــا أو مفهومــا 

معينــا، أو يفــّر شــيئا مــا، أو يفــرض افراضــا؛ لــو أعطــّي رســا فيــه مجموعة 

ــم  ــوم، مفاهي ــس العل ــق تدري ــار أنســبها. طرائ ــم يخت مــن الفــروض، فاملتعلّ

وتطبيقــات عمليــة، عبــد اللــه خميــس أمبــو ســعيدي، وســليان بــن محمــد 

البلــويش، دار املســرة للنــر والتوزيــع والطباعــة، ط\/ 1\ن ســنة: 1429هـــ - 

2009، ص: 638 )بتــرّف(

ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــق تدريســها ب ــة وطرائ  )12( مناهــج اللغــة العربي

عبــد الســام يوســف الجعافــرة، مكتبــة املجتمــع العــريب للنــر والتوزيــع ، 

ط/ 1، ســنة: 1432هـــ- 2011م ، ص: 114، )بتــرّف(

ــه  ــد الل ــة ، عب ــات عملي ــم وتطبيق ــوم، مفاهي ــس العل ــق تدري  )13( طرائ

ــابق، ص: 638 ــع س ــعيدي، مرج ــو س ــس أمب خمي

  ** وصلــت هــذه الدراســات حســب مؤلفــي الكتــاب غــى خاصــة هامــة، 

هــي؛ أّن املتعلــم ميكــن أن يكتســب آليــات القــراءة عــن طريــق الكتابــة، وأّن 

الكتابــة تلعــب دورا هامــا يف التواصــل، باإلضافــة إىل أنّهــا ضــان للنجــاح يف 

الدراسة.
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 )14(  أنظر التقديم.

 )15( أنظــر: كتــايب يف اللغــة العربيــة، الســنة الثالثــة مــن التعليــم االبتــدايئ، 

ــنة:  ــة، س ــة الوطني ــرون، وزارة الربي ــاس، وآخ ــة غط ــف، رشيف إرشاف وتألي

2011-2012

 *** تــّم حــذف موضــوع الحــرف، عــى اعتبــار أنـّـه ال يشــّكل مبحثــا رصفيــا، 

ــه مراجعــة ملــا ســبق،  ــغ، ألنّ وآخــر موضــوع وهــو مراجعــة الراكيــب والصّي

تتكــّرر خالــه املعطيــات املقدمــة يف الــدروس.

 **** ألّن التلميــذ قــد تعــرّف يف الســابق عــى ضمــر املتكلـّـم: أنا مســندا إىل 

املضــارع، والضمــر: أنــت، أنــِت مســندا إىل املــايض، وكان األجــدر أن يســتبدل 

ــع  ــن، م ــر املخاطــب: أنت،أنت،أنتا،انتم،أن ــذا املوضــوع مبوضــوع: ضائ ه

املضــارع وضائــر املتكلّــم: أنا،نحــن مــع املــايض، أو إجــال املوضوعــن 

ــع  ــن، م ــا، نح ــم: أن ــر املتكل ــكل: ضائ ــى ش ــدة، ع ــة واح ــابقن يف خان الس

املــايض واملضــارع، وضائــر املخاطــب: أنت،أنت،أنتا،أنتم،أنــن، مــع املــايض 

واملضــارع، حّتــى يســتوعب التلميــذ، أّن األمــر يتعلــق بزمنــن مختلفــن 

ــكل  ــا بش ــب( وأّن كاّ منه ــم واملخاط ــن الضائر)املتكلّ ــن م ــن متباين لنوع

عــام ميكــن تريفــه يف املــايض ويف املضــارع.

ــراده  ــر وحســب.فا داعــي إلي ــع هــذه الضائ ــاول م ــه ُيتن ــادام أنّ  *****م

بالعنــوان املجمــل الــذي جــاء فيــه، ألنّــه ال يتــاىش والتحديــد الــذي ورد بــه 

ــدرس.  يف ال

ــدار  ــدريس، إص ــاب امل ــن الكت ــة م ــدروس املحذوف ــة ال ــة قامئ  ****** وثيق

وزارة اتربــة الوطنيــة، الســنة الثالثــة مــن التعليــم االبتــدايئ، الســنة الدراســية: 

2011-2012

 )16( أنظر الكتاب املدريس، مصدر سابق، ص: 70
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 )17( املصدر نفسه، ص: 74 

 )18( املصدر نفسه، ص: 56

 )19( املصدر نفسه، ص: 52

 )20( املصدر نفسه، ص: 34

 )21( املصدر نفسه، ص: 165

 )22( املهنــدس، البائــع، الخبــاز، الريــايض، املديــر، املــدرس، املؤمــن، املعلــم، 

ــنة  ــة، الس ــة العربي ــايب يف اللغ ــر كت ــاّح. أنظ ــز، الف ــب، الفائ ــس، الاع الجال

ــم: 2، ص: 70  ــب رق ــدايئ، تدري ــم االبت ــن التعلي ــة م الثالث

 )23( التعلـّـم النشــط، كرميــان بديــر، دار املســرة للنــر والتوزيــع والطباعة، 

ط/ 1، سنة: 1428هـ - 2008م ص: 49

املصادر واملراجع

• التدريــس الفّعــال، تخطيطــه، مهاراتــه، اســراتيجياته، تقوميــه، عّفــت 	

ــنة:  ــة، ط/1، س ــع والطباع ــر والتوزي ــرة للن ــاوي، دار املس ــى الطن مصطف

1429هـــ - 2009

• والتوزيــع 	 للنــر  املســرة  دار  بديــر،  كرميــان  النشــط،  التعلّــم 

2008م   - 1428هـــ  ســنة:   ،1 ط/  والطباعــة، 

• دروس التريــف، محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، املكتبــة 	

العريــة، صيــدا بــروت، ســنة: 1411هـــ 1990م.

• ــه 	 ــد الل ــة، عب ــات عملي ــم وتطبيق ــوم، مفاهي ــس العل ــق تدري طرائ

خميــس أمبــو ســعيدي، وســليان بــن محمــد البلــويش، دار املســرة للنــر 

ــنة: 1429هـــ - 2009 ــة، ط/ 1، س ــع والطباع والتوزي



  أهمية الصورة يف تعليم الرف العريب110  

اآلداب و اللغات

• كتــايب يف اللغــة العربيــة، الســنة الثالثــة مــن التعليم االبتــدايئ، إرشاف 	

وتأليــف، رشيفــة غطــاس، وآخــرون، وزارة الربيــة الوطنية، ســنة: 2011-2012

• الديــن، 	 جــال  الســيوطي  وأنواعهــا،  اللغــة  علــوم  يف  املزهــر 

تحقيق:محمــد أبــو الفضــل اليخــاري. املكتبــة العريــة، بــدون تاريــخ.

• ــت 	 ــل كلف ــي وخلي ــة، حســن بيوم ــال العربي ــف األفع معجــم تري

ــر، ط: 1، القاهــرة،  ــة، للطباعــة والن ــاس العري وأحمــد الشــافعي، دار إلي

ــنة: 1989.  س

• مناهــج اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها بــن النظريــة والتطبيــق، 	

عبــد الســام يوســف الجعافــرة، مكتبــة املجتمــع العــريب للنــر والتوزيــع ، 

ط/ 1، ســنة: 1432هـــ- 2011م 

• ــوم، األب لويــس معلــوف اليســوعي، 	 املنجــد يف اللغــة واألدب والعل

ط: 6، املطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت، بــدون تاريــخ.

• املنصــف عــى رشح كتــاب املــازين، أبــو الفتــح ابــن جنــي، تحقيــق: 	

إبراهيــم مصطفــى الحلبــي، القاهــرة، ســنة: 1373هـــ 

• املهــّذب يف علــم التريــف، هاشــم طــه شــاش وآخــرون ، مطبعــة 	

بيــت الحكمــة، ط: 1، بــدون تاريــخ.

• وثيقــة قامئــة الــدروس املحذوفــة مــن الكتــاب املــدريس، إصــدار وزارة 	

ــية:  ــنة الدراس ــدايئ، الس ــم االبت ــن التعلي ــة م ــنة الثالث ــة، الس ــة الوطني الربي

2011-2012

	• Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et 

seconde, Jean Pierre Coq, édition : Jean Pencreac ‘h, paris :2003

	• Dictionnaire pratique de didactique de FLE, Jean- Pierre 

ROBERT , Editions OPHRYS, 200
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